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ЗАСЕДАНИЕ НА ОКОЛИЙСКИЯ НАРОДЕН ОТБОР В ПИРОТ ПЛЕНУМ НА ОК НА ССРН В ПИРОТ

Разгледани актуални въпроси
/

На 3 ноември се състо 
я пленум на Околийския 
отбор на Соцааластиче- 
скня съюз в Пирот. Засе
данието откри Тодор Сла 
вински, председател на 
Околийския отбор на 
ССРНС. На дневния ред 
бяха актуални въпроси.

Другарят Драгомир Аа- 
джеяиновач, член на ОК 
на ССРНС, прочете до
клад във връзка с новия 
закон за жилищното стро
ителство, с който то се

поставя върху нор
мални стопански основи 
и се премахват извест
ните остатъци на адмиаи- 

(Следва на 3 сШр.)
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дание на двеСтеНОвТеачет3аСна' Т°Д0Р^СлаВИН КРиване ва общините в
Околийския Осо лен от отбоР“ик на Околий- Суково, Звонци, Темска
иколииския народен от- ското вече, отборниците и Височка Ръжана Оста
бор в Пирот, което се приеха предложението Пи ват само общините в Пи- 
състоя на 4 ноември т. г. ротска щ ии
бе разгледан въпросът за 
новото административно 
териториално поделяне 

на околията.
След обяснителното из

се присъедини цялата те 
ритория на общината Звон 
ци, освен селата Искров- 
ци, Петачинци, Трънски

присъединн°към О?ол.“ ?Гш.«ц“"'РОвГР*Д “ Б" 

кия народен отбор в Към Пиротската общи- митровградската община. 
Ниш. Също така от две- на се присъединява те

риторията на общините 
Суково и Темска, 
общината Височка Ръжа
на следните села: Ръсов- 
ци, Височка Ръжана, Сла 
виня, Бърлог, Дойкинци,
Яловица и Росомач. Към 
Димитровградска община 
се присъединяват следни- 
те села от общината Ви
сочка Ръжана: Каменица,
Сенокос, Горни Криводол,
Изатовци, Долни Криво
дол, Брайковци, Болев— 
дол
общината 
Искровци, 
чинци, Трънски Одоров- 
ци и Куса Врана. Към 
общината Бабушница ще

'иаиишп.
иомЕитдрТова предложение се 

основава върху четириго
дишния опит от работа
та на комуналната систе- 

(Следва на 3 стр.)

те вечега беше 
и предложението за за-

прието
а от

ОТЧЕТ

ОгсШамбщ Във всички първични ор
ганизации на Съюза на ко
мунистите в Димитровград
ско и Босилеградско се про
веждат годишни отчетно-из
борни събрания ва конто се 
прави обстоен анализ на ед 
ногодишната работа на пар
тийните организации, отчи
тат се слабостите и пропус
ките и се набелязват вови 
задачи за следващия период.

Тезгодишнвте събрания се 
провеждат след непълни две 
години от VII конгрес на 
Партията, ва който беше по
несена програмата на СКЮ, 
която ясно очерта перспек
тивите ва нашето обществе
но-политическо в стопавско 
развитие и след конгресите 
на републиките, които кон
кретизираха решенията на 
VI/ конгрес на СКЮ.

Отчетно-взб? рните събра
ния в Босилеградско и Ди
митровградско ще покажат 
въодушевлението ва българ
ското национално малцин
ство от решенията на . VII 
конгрес на Партията и влв- 
янето на същите върху него
вата творческа актнвноот, 
изразена в увеличението ва 
производството във всички 
стопански отрасли, в засил
ването на общественото са
моуправление в комуните н 
в успешното провеждане на 
редица акции за благоустрой 
ване, за културно-просветен 
няпрегък.

Стотина километри нови 
пътища, завършени нсви у- 
чнлищл н домове ва култу
рата, нови чешми в буварн, 
стотици хектари' нови гбри 
и овощни градини, изкуства 
ни ливади н укротени поро
ища, увеличение на селско
стопанското производство, е 
лектрифациране на села, по 
аобрени битови условвя • ва 
живот-това са резултатите 
с които Партията и народът 
в Димитровградско и Босн- 
легрядско посрещат отчетно 
—изборните събрания. Чле
новете на Съюза безспорно 
са били носители на борба
та за устройството на по-до 
брня живот, с лвчен пример 
н силата на убеждението те 
водеха народа във всяка 
акция.

Но събранията ще пока
жат и слабостите, за конто 
се говоря в Писмото на из
пълнителния комитет ва 
СКЮ и в анализа по спро- 
вежлането на Писмото'печа 
таи неотдавна в .Комунист" 
Правилното отчитане на тия 
слабости в първичните орга 
низацнн ще спомогне щото 
а слепващия период да бъ
дат премахнати остатъците 
на застарелите администра
тивни и други отрицателни 
методи

Новото административно- 
териториално реоргявизира- 

още по- 
големи усилия на членоветв 
на Сяоза на комунистите, 
като активен политически 
фактор, да бъдат главни но
сители яа борбата за пълното 
изграждане на комуната и 
живота яа трудещите ее в 
вея.

Свикан пленум на ЦК на СЮК
По чеШирдест и втори 

ПъШ си спомняме, отбеля
зваме и чествуваме еднс 
светла дата-седми ноември 
/9/7 година, 
ръдияШа на ,Аврора■ обя
виха на света, че насШъПва 
нова историческа ейоха. Во 
дени оШ великия Ленин, ди
гнеха се работниците, се
ляните 
Русия на решителна борба 
за сваляне на ексПлоаШа- 
ШорскаШа система, »а Пре
махване на мрака и наси- 
лиеШб.иа създаване на ед
на нова система, за соци- 
ализь и.

но непосредствена 
щесШвима задача на рабо
тническата класа, очертана 
от историята.

ВШораШа световна война, 
в която Съветският 
даде най-голям Принос, след 
която никнаха редица нови 
социалистически държави, 
Показа, че е настъпил ре
шаващ Прелом в историче
ското разриШие, че социа
лизмът вече сШава световна 
система на милионите Шру 
дови хора. Това развиШиеоШ 
1917 године до днес още 
Повече очерта величието на 
Октомврийската революция 
на нейния гениален вожд- 
Ленин.

Комунистическата Пар
тия на Югославия като 
верен изразител на тежне
нията на работническата 
класа, в своята дългогоди
шна и уйориша борба, ви
наги се е вдъхновявала от 
адеиШе на Октомври и от 
неговия оПиШ. Комунисти
те на Югославия се стара
еха творчески да Прило
жат идеите на Октомври, 
на Маркс, Енгелс и Ленин 
върху условията на Юго
славия.КПЮ начело с друга- 
ряТиШо,Поведе нсшиШе норо 
ди в Победоносна, въоръже
на борба' ПроШив фашизма, 
а за създаване на социали
стическо общество. По то- 
ви начин Шя изпълни свое
то интернационалисШичесВ 
но задължение към социа
листическите сили в света.

Ръководейки се от тези 
П р и н циПи, югославските 
комунисти и днес, в борба
та за изграждане на соци
ализма, изнамираШ специ
фични начини на строител 
ство, които съответству- 
ваШ на нашите условия. ■ 
Югославските комунисти 
Победоносно вървят по Пътя 
на изграждане на матери
алната основа на социали
зма, По Пътя на осъще- 
стяване на социалистиче
ската демокрация, кояШо 
дава възможност на мили
оните трудови хора твор
чески да учъствунат в из
граждането ни новия соци 
алисШичесни строй. В тези 
условия се явява такъв ен
тусиазъм Ори трудовите 
хора, който е в състояние 
да Превъзмогне всички Шру 
донсСПи и да тласне наша
та стрина към небивал Про 
грес. А този Прогрес ще 
създаде за нашите хора яо 
добри условия на живот.

„Ние смятаме, каза дру
гаря ТиШо, че социаливма 
не е вече абстракция, но 
че той се създиви за чове
ка, ва хората, за сегашни
те и бъдещите Поколения"

Със своята борба и стро
ителство ма социализъм в 
страната си, югославски
те номунисти най - добре 
изпълниха своя дълг към 
Великата окШомврйска ре
волюция и Прогреса в света.

Централният комитет на Съюза на югослав
ските комунисти ще проведе пленарно заседа
ние на 18 ноември 1959 година,

и осъ-

със следния
когото о- дневен ред:

1. Спровеждане решенията на Седмия кон
грес на СКЮ — докладчик Добривое Радосав- 
левич

съюз
и Вълковия, а от 

Звонци: 
Пета- 2. Актуални икономическо - политически про

блеми — докладчик Миялко Тодорович. 
Заседанието започва в 9 часа.

и войинциШе на

Интервю не секретаря не Общинския комитет на СКС в Димитровград - Г. Алексов

Комунистите-носители на поли
тическа и стопанска дейност

они въпроси: за дейнос- 
ттта на организацията 
през годината, за прие
мането на нови членове, 
за бъдещата работа и пр.

— Да ли организациите Ора 
вят усилия в ръководствата 
да се въвличаш млчди хори?

— Да. Това особено 
ще дойде до изражение 
при предстоящите избори. 
Ще настоим в ръковод
ствата на партийните ор
ганизации, пък и в дру
гите обществено- полити
чески организации, да из 
берем нови млъди хора, 
които да заменят по-ста
рите, които са заети на 
много места. Има млади 

пока- и способни хора, които 
обещават и на тях тря
бва да се даде възмож
ност за работа.
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— Кои организации особено 
се Проявиха в своята работа 
През тази години?

— Проявиха се след
ните първични организа
ции: I първична органи
зация от Димитровград, 
организацията при гара 
Димитровград, при пре
дприятието „Циле“,а от 
селските - Поганово, Ба
нски дол, и Желюша.

Във връзка с пред
стоящите изборни събра
ния в първичните органи
зации на Съюза на сръбски 
те комунисти, наш сътру 
диик посети другаря Ге
орги Алексов, секретар 
на Общинския комиитет 
на СКС в Димитровград, 
който отговори на някои 
актуални въпроси. — Кои въпроси бяха разгле

дани на предизборните събра
ния?—В какво се състоеше акти

вността на Първичните орга
низации на СКС През този го
дина.?

— На тези събрания 
беше разгледан въпросът 
за новото териториално 
преустройство на нашите 
обшини. В това отноше
ние организациите 
заха високо политическо 
съзнание. Бяха разгледа
ни и редица организаци-

Лениа

В Просторната Русия се 
роди един нов, йо-ейраве- 
длив и По-човечен строй, 
който до тогава живееше 
в сърцата на смелите ре
волюционери.

НиШо едно събитие в све 
ШовнаШа исторя не оказа 
такова грамадно влияние 
както Великата окШомврий 
ска революця Това е съвсем 
естествени явление, защо- 
Ш о нейната обществена 
същност и силата на иде
ите, върху коиШо Почиваше, 
отразяваха желанията и 
тежненията на милионите 
трудови хора, защошо тя 
Представляваше закономе
рен етан от ризвиФието 
на обществото.

Великикичт Октомври 
вдъхнови работническата 
класа от целия свят. На 
Подтиснатите Шя даде По
вече храброст и конкретен 
Пример, че мрачните хори
зонти на рабиШническоШо 
движение са осветени оШ 
слънцето на Пролетарска 
държава.

Създаване на социа
листическата држава По
каза на трудовите маси в 
свето,че социализмът не е ве 
че само теориШическо съз
дание, а действителност, 
че Победата над капитали
зма и останките оШ фео
дализма не е далечен сън,

— Преди всичко, през 
тази година бе засилена 
идеологическо - политиче
ската работа. Във всички 
организации са разработ
вани темите от Програма 
та на СКЮ. Разработени 
оа осем теми. Всички ор
ганизации са участвува
ли в юбилейното честву- 
ване на 
от основаването на КПЮ 
и СКОК). Селските органи 
зации особено са се про
явили в борбата за подо

ва нашето земе-

БОСИЛЕГРАД СТРОИ11040 годишнината

брение 
делско производство, 
благоустройваието на 

селата, в организиране 
на редовни 
информации и пр. Органи
зациите по предприяти- 

са се борили за по-

в

политически

ята
вишаване производително 
стта на труда, за разши- 

на цеховете и 
година

не ще изисква

ряването
През тази

са приети 119 души 
Сюза на сръбските кому-

пр.
в

Центърът на Бослилеград ще бъде украсен с още 
една жилищно-служебна сграда

. . Т. Смвмнс**-4—

цисти.
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Чжоу Си Лай е 
за среща с Меру

На 9 ноември кит»йс*в 
ят министър предссд|Те' 
Чжоу Ев Лай предло^ 
създаване на демилитари 
зирана зова кргй 
Индо-китгйската границ. 
и се изказа аа среща с 
Неру, на която би трЯб. 
вало да се разисква
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ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В ВЕЛЕ РАИ 
ПИШЕ:
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X- ''Т.ТС Ш! I

да

НИ СИНДИКАЛНИ ДЕЛЕГАЦИИ 

В ЧУЖБИНА
Изразено $ а желанието да се 
разменяш оПаШ и мнения оШ 
отделни Предприятия и бран
шови Профсъюзи. Постигнато 
е съгласие да се увшанови съ
трудничество и размяна на де
легации между работници оШ 
селскостопанската и Продо- 
волсшвевата

През октомври,Централният 
съвет на югославските синди
ката изпрати неколко делега
ции на високо равнище на По
сещения в друг и страни. Пред
седателят на Централния съ
вет, другарят Светозар Вук- 
монович, замина ни Посещение 
в Латиноамериканските дър
жави, къдеШо разви Плодо
творна дейност По Профсъюз
на линия.

Ни 26 октомври той Посе
ти Преви рента на Бразилска
та република К)бичек, накШо 
и министъра на външните ра
боти Орасио Лефер и редица 
социалистическа и Пр' фсъюз- 
юзни лидери от Бровилия По 
време на установените кон
такти е изразено желелие за 
задълбочаване на ьонШакШите 
с югославската работническа 
класа чрез размяна на мате
риали и оПиШ.

Социалистическият деПуШаШ 
Сит Франко например, изтък
нал По време на разговорите 
следното :

„КогаШо социаливъмШ Псбе- 
ди, неговата история ще бъде 
Писана Шапа, канШо действи
телно се е разиграла и тога
ва напълно ще може да се о- 
цени огромната роля и Прино
сът който Югославия е дала По 
създаването на социалистиче
ско общество...

Засилва се сътрудничество
то и с други Профсъюзни ор
ганизации. Завърна се от Бъл
гария и Профсъюзната делега
ция Предвождана от секреШиря 
на Централния съвет на Съ
юза на югосливскиШе синдика
ти другаря Душан Секич. Де
легацията е била Посрещната 
навсякъде сърдечно. Тя е Посе
тила Пловдив, Димитровград, 
Бургаз, Варно, Пазарджик и 
Търново.

В разговора е българските 
Представители е консШаШи 
рано, че между двеШе Проф
съюзни организации същесШву-

въа
връзка с граничния спор 
Тези предложения га с-|, 
държани в писмото, ко 
ето Чжоу Ен Лай е изпра 
тил до Неру, като отго 

Промишленост, вор на писмото 
делегации на здравни рабоШ- дийСКВЯ премиер ОТ 26 г» 
цици, канШо и да се разшири птемвои Т. Г. 
сътрудничеството По изпра-
щане групи работници на по- Китайският п ремиер 
чивка на Черно море и Адриа- предлага войските на дВе 
тическо море. ГрадскиШе съве- 

фсъюзиШе на бългер

На тазгодишното заседание на Общото съ
брание ва Обедениите нации бе дадено първо 
място на проблемата за разоръжаването. Причи
ната за това не е само фактът, че става дума 
за най-важната проблема. Известното намалява
не на напрежението в сеета и подобряване отно
шенията между великите сили, по точно между 
западния и източен блок е имало благоприятно 
влияние. То даде възможност и проблемата за

задънената

иа ян

разоръжаването да се измъкне 
улица, в която се намираше повече от година и 
да се пристъпи към нейното разрешаване по е-

от
те страни да се оттеглят 
от границата на 20 кило 
метра.

Ши на Про 
ската и югославска столици 
ще рааменяШ също свои деле
гации, както и документац' я 
за организацията и дейността 
на своите Профсъюзми органи
зации.

Нашата делегация е Посе
тила в България много ново
построени обснШи като Хим- 
кобиноШа в Димитровград и 
водносиловия Път и са видяли 
какви големи усилия Полага 
българския народ аа развитие 
на своето стопанство.

Също така една синдикална 
делегация начело с другарка
та Олга Врабич, секретар на 
Централния съвет на югосла
вските синдиката 3'мина на 
Посещение в ГерманскаШа де
мократична република, къде
Шо Присъствува и на кон
греса на Профсъюзите.

И много чуждестранни де
легации Посетиха нашата сШра 
на за да се запознаят с дей- 
ностти и структурата на син 
дикаШиШе у нас.

дин нов н по подходящ начнн.
В общите ра «исквания на това заседят е 

повече от седемдесет оратори дадоха значител
но място в речите си на проблемата за разоръ
жаването. Наред с изтъкване зтчеш-ето на та
зи проблема, всички те посочиха нужлата по- 
скоро да се вземат практически мерки за раз- 
решаването. При това те под
чертаха, че е нужно да се даде възможност О- 
бедннеиите нации да имат решьв: ща роля, ко
тето става дума зя разрешаването ва тая проб
лема. Същевременно духът и тенът, с кг йто 
представителите на огромното бслшивстпо чле
нуващи в О О Н са говорили за разо
ръжаването бяха и първото охрабрение и без
спорно един от най-положителните резултати от 
първата част на заседанието на Общото събрание.

'нгкинойша

САЩ
Ьеаият дом съобщя ва 8 

гм. програмата на Айзевха- 
уеровото посещение на стр;. 
ните от Европа, Азия н Аф. 
рнка. Айзевиуер ще напу
сне Ачервкв ве 4 дехемвра 
Той ще посетя най-вапвед 
Рим. след това Анкара, Ка
рачи, Авганнотан, Индия, 
Гърция, отьъдето ще замине 
за Париж преди завръщане
то си ьъа Вашингтон.

Най-много време Айзевха
уер ще прекара в Индия. 
ГЪРЦИЯ

Ма 8 ноември т.г. гръцко
то праввтеаство оповести, че 
турският 
правителството — Мендерес 
н турският министър на във 
шаите работи Фатина Зорлу 
ще направят петдневно офи
циално посещение на Гър
ция. Разговорите, конто ще 
се водят ще спомогват за 
укрепването на добрите от
ношения между твя стрия. 
РУМЪНИЯ

Първият секретар на Ру
мънската работническа пар
тия — Георгиу Деж е 1/Я
вил, че пра неотдавнашввте 
раяговорв с Хрушчов • по
стигнато пълно единство в 
становищата по междунзрод 
вото положение. Същевре
менно Деж е натъквал значе
нието иа непосредствените 
преговори н личните конти 
тн между държавниците м 
укрепването яа мира. Той е 
изтъкнал и предложението 
на Румъния аа разширяваше 
на сътрудннчеотвото между 
балканските странв и за 
претваряне на този район в 
аона на мира, като е под
чертал, че Румъния е гото
ва да развива своите ико
номически, търговска и кул
турни вързкн с все повечз 
стран н.
ООН

Двадесет африкански и а- 
зиски странв са връчила 
още ва 5 воемврн предлог 
на резолюция, в която се и- 
ска Франция да се откаже 
от своето намеревие за пре- 
дизвикане на атомна експло 
ивя в Сахара.
ИЗРАЕЛ

На изборите за четвърт»* 
израелски КНЕСЕТ прове
дени ни 5 т. м най гоа.ЯМ 
брой гласове и депутате** 
места в парламента поду** 
партията МАПАИ. Тя полу
чи 38,5% от гласовете а 48 
депутатски места в парла
мента
Западна германия. .

Комитетът за герминехото 
еднтство е съобщил, че *** 
1.000 бивша нацистн злеи*> 
отговорни ла.ъжноетв и с’“ 
дилвщата на Западна Гер
мания. Между тях се 
рат в такива, които са 
ли в специалните н 
съдсве ва Хитлер. Спсме;I- 
ва се н името ва сеглш** 
върховен обвиивтел ** * 
падна Германия През *Р 
мето на Хитлер това чие 
Юристи са осъдили •* СУ„,. 
над ЗО.оОО душв в 0ДУпВР 
ните страни.
ОАР (1

НЯКОЛКОГОДИШНИЯТ СПОР
водяте вя река Нил е °* 
ччв Н* 8 ноември т.г- •* 

спорз»У*

на Нна межъу СУ®1* 2.,»з 
динената аряб-ка Реп7®,е». 
Същевременно са по** 
нн споразумения иа ** |( 
цвте, аа стокообмена ■
аа плащ» вета

Са. Вукмановач

ва широко Поле за сътрудни
чество. Обменен е оПиШ и мне
ния По равни въпроси оШ Проф 
съюзната дейност на българ
ските и югославски Профсъю- 
в-и организации, а особено По 
въпроси за участието на ра
ботниците в управлението, въз 
награждаването и здравно те
хническата защита на труда.

Сега след общчте разисквания се продъл
жава с тия разисквания в Политическия комитет. 
Те продължават дълго вече. Макар че пробле
мата за разоръжаването е поделена на пет точ
ки в дневния рел, и досега разискванията са 
станали по съветското предложение за общото 
м пълно разоръжаване, все пак мепт да се съз 

'дадет известни заключения.
Разискванията дадоха възможност за една

прдседател и<Ф. ПоПов

Бон ще възстанови дипломатически отношения 

с НСР и Полша
широка размяна на мнения както за принципиал- 
ните, така и за практическите форма на разоръ
жаването. Също така те показаха и няколко 
твърде значителни факти. На първо място ясно 
се дойде до схващането на болшинството, че е 
необходима ориентеровка към общо и пълно 
разоръжаван'’, з щото с това трябва да се уско
ри премахването на едвата от основните причи
ни за напрежението, т. е. да се подготваг 
услови, с които окончателно ще бъде ликвиди
рана студената война и ще се премине към раз
витието на международното сътрудничество, о- 
пределено от демократическите начала, относно 
от принципите на ектавното миролюбиво съще
ствуване между држави с различни обществено 
—стопански системи. Покрай всичко това в до 
сегашните разисквания в Политическия комитет 
са изнесени и някои конкретни планове, между 
които отделно място принадлежи на съветския 
и англиски планове. Но, запазени са и внушени
ята иа други страни, като например на Югосла
вия, които в Политическия комитет предложи 
заместникът на шефа ва югославската делега
ция Сърдян Прица. Досегашните разисквания в 
Политическия комитет показаха известни разли
чия в Становищата. Така например докато прьт- 
ставителите на източния блок искат подробно 
разглеждане иа съветското предложение, пред
ставителите на западная блок искат това да се 

предостави на Политическия омитет на десетте, за- 
щото, според тяхно мнение, той би трябвало да 
се занимава с анализи и с конкретните проуч
вания не само на съветското предложение, но и 
на всички останали. Освен това Източно — Ев- 
ропските страни са бали на становище, че в съ
ветския план достатъчно е обяснен принципът 
на етапното разоръжаване, докато представите
лите на Запада изнесоха различви мнения и да
доха предложения, каквого е например амери
канското предложение да се образуват между
народни политически сили.

Но, щом като международното положение 
е подобрено и щом като съществуват мощни те
жнения, конто влияят по посоката на по-нататъ 
шно намаляване на напрежението, такова изка 
сяне на различия би трябвало да става преч 
ка за изнамирането на една обща платформа 
Напротив, с нови прояви за установяване ва дс 
бра воля при едната и другата страни станови 
щата могат и понататък да се доближават, 
ногласията да намаляват. Тава още повече мо 
же да стане, защото представителите на извън- 
блоковите страни, и този път, както и по раво, 
о1„«Ка ал“ 8ърхУ възможностите за доближа- 
«•п«*Нв ст*новиЩ*та н особено са изтъквали, че 
3 радн това трябвеше по смело да се осланят на 
0<ц.и..те мин». н. в то„ 01“™т„" 
Трябва да се даде възможност да изиграят ония 
роля, която нм е и дадена от самата Харта на 
Световната организация. рт на

Същевременно извънблоковште
_______________ ССлеаи* а* 6 ьтр.)

Западно - германският 
министър по немските въ
проси Ериест Лемер даде 
изявление в Париж, че

Западна Германия в близ
ко бъдеще вероятно ще 
възстанови нормални ди
пломатически отношения 
с Полша и Чехословакия 
Той подчерта пред жур
налистите, че 
страна има дипломатиче
ски отношения с СССР и 
че е готова такива отно
шения да има и с някои 
други източно европей
ски страни. Що се касае 
до отношенията с Гер- 
м?н:кзта демократическа 
република Лемер изтък
ва, че те представляват 
изключение, понеже За- 
падногермаиското прави
телство смята, че прави
телството на ГДР не е 
законно.

I
ТЕЛЕГРАМА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

неговатаТито до Никита Хрушчов
Генералният секретар 

на Съюза на югославски
те комунисти Иосап Броз 
Тито изпрати до първия 
секретар на ЦК на КПСС 
и председателя на Мини
стерския съвет на СССР 
—Никита Сергеевич Хру 
шчов — следнвта теле
грама:

„Позволете ми, по слу
чай 42-та годишната от 
Великата октомврийска 
революция, да отправя 
сърдечни честитки към 
Вас лично, и към члено
вете на Комунистическата 
партия на Съветския съюз, 
кояго под ръководство
то ва гениалния Ленин 
проведе Революцията и е 
това откри нова епоха в 
развитието на човечество 
то — епоха на социалис
тическото развитие. На 
народите на Съветския 
съюз, на Вашето Прави
телство и на Вас, дру
гарю Хрушчов, желая мно 
го успехи в осъществява

не н« великото н щастлн 
во бъ цеще. Вярвам в по
бедата на идеите на мира 
и марното международно 
сътрудничество, за която 
се борите и Вие и всички 
прогресивни хора в света. 
Изказвам желбнието на 
всички нн за по-нататъш
ното, още по-успешно, 
развитие на отношенията 
между нашите две страни, 
за приятелско сътрудни
чество и взаимно разби
рателство".

Пленум на ЦК на БКП 
за строителството

Централният комитет 
оповести на 4 

ноември т. г. решенията 
на разширения пленум кой 
то бе проведен на 26 и 27 
октомври т. г. по въпро
сите за строителството.

В решенията се посо-

егвото, както и проек
тантските, строителни и 
други организации ще 
предприемат с цел да по
добрят строителството.

В решенията на ЦК се 
казва, че за 10 те после
дни години, в периода от 
1948—1958 година са вло
жени средства от 48 ми

на БКП

чват различни мерки кои
то Партията и Прввител-

лиарди лева, което пока- ' 
зва и досегашното разви
тие на строителството. 
Същевременно се посочва 
■ това, че сегашните ме
тоди и темпът на строе
нето, както и недостатъч
ната механизация и сла
бото качество на строи
телните работи не 
да обезбечат

Радостта на Марс
ЯИН»'

68-
воеяв*

а раз
могат

изпълнени
ето на плановете в 
тата петилетка, които"са 
много по-големи

тре-

от до
сегашните. Централният 
комитет във връзка 
ва търси да се 
небрежността

С ТО-
премахне 
консерва- 

пРи въвеждането 
на индустриалните 
ди в строителството.

■ро е полпясиао 
■ве «а поделбите ■*

И
страни са ука- тизма

— УраI Оазис!. мето-
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Димитровградската община
— 42 НАСЕЛЕНИ МЕСТА И 22.982 ЖИТЕЛИ —

ПАРТИЕН ЖИВОТ:

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

Б СЕЛО РАДЕИНА
(Продължеше* от 1 етр ) 

иа', върху конкретните 
географически, политиче
ски и икономически усло
вия на този край.

Със създаване ня три
те' общини, в место досе
гашните седем, израстват 
териториално по-големи 
и икономически по-силни 
общини, които ще имат 
възможност де разреша
ват всички задачи, които 
пред тях се поставят.

Димитровградската об
щина ще има територия 
от 480 квадратни киломе
тра, със 42 селища и 
22.082 жители. Трите об- 
щани, по свеята повърх
ност и по числото на жи
телите ще представляват 
общини, които надмина
ват средните югославски 
комуни. По своя бруто 

общините ще

приемат на работа инва
лиди; взето е реше
ние финансово да се по
могне

вия.
Двете вечета разгледа 

ха и исканията на отдел
ните стопански предприя
тия за даване на гаранции 

по тези искания до
несоха положителни ре
шения. Стойността на кре 
дитите, за които гаранти 
ра Околийският отбор 
прехвърля сумата от 360 
милиона динара.

школуването на 
децата на падналите бой- пшеница, хи- 

оридн«та царевица и за 
сдружаване с коопера
цията. Сред Селяните 
дееше недоверие, но ре- 
кол^та категоричееки ти

Каза че хам
барите на Радейна са пъл
ни през тая есен канто 
никога досега.

В доклада той подчер
та, че органвзацпЯ1 а «рез 
тая година е приела осем 
нови чл».на (4 от редици
те на ССРН и 4 от мла
дежката организация).

като говори за раочта- 
та иа останалите обще
ствено—политически ор
ганизации в селото той 
особено изтъкна дейно
стта ьа ССРН и положи
телната активност на чле
новете му в изпълнение 
на плана за благоустрой- 
вавето на селото. Поло
жително се ьзкьза и з* 
дейността на Народната 
младеж. Той изтъкна, че 
Съюзат на бойците, в рам
ките на чествуването на 
40-годишнината от създа
ване на Партията е от
крил възпоменателна пло 
ча на загиналите през На
родната революция.

След доклада станаха 
разисквания. От името на 
Общинския комитет на 
СКС говори др. Кирил 
Илиев. След разисквани
ята се пристъпи към из
биране на нов секретари- 
ят на партийната органи
зация и па делетати за 
общинската партийна кон
ференция. Стайно гласу
ване ояха избрани следни
те другари: Сретен Це
ков за секретар, Навел 
Еленков заместник секре
тар, и Радмилка Павлова 
член на секретарията.

За делегати за общин
ската конференция бяха 
избрани: Сретен Цеков, 
Павел Еленков и Троянка 
Аспарухова.

След събранието се съ
стоя народно увеселение.

Б. Н

В доклада той се спря родилната 
върху външно-полнтиче- 
ската обстановка като под 
ч<рта, че комунистите и 
членовете на сСРНот село

На 7 т. м. в село Ра
дейна се проведоха избо
ри в първичната органи
зация на СКС. През целия 
ден е селото украсяваха 
еалона на кооперативния 
дом където трябваше да 
се проведе изборното съ
брание. Точно в 6 часа 
секретарят на организа
цията кретен Цеков от
кри събранието.

След приемането на 
дневния ред и избиране
то на делови президиум 
секретарят прочете до
клад за работата на пар
тийната организация през 
изминалата година.

ци и жертвите на фаши- и 
сткия терор, решение за 
възстановяване на специ
ални добавъчни за про
светни работници, кои
то работят в места с 
по-трудни жизнени усло-

вла-

Радеина редовно са сле
дили политическите съби- убеди. 1ой

поздравилития и , са 
всички онези мерки, кои
то ИМаТ за цел да осигур-Пленум на ССРН в Пирот ят мир в света.

Другарят Цеков 
се спря върху акти
вността на комунистите 
за подобрението на земе
делското стопанство ка
то подчерта, че комуни
стите са били агитатори 
за въвеждане на високо-

(Иродъпжение от 1 стр.)
сгративно разрешаване на 
този въпрос. Досегашна
та система на отношени
ята в тази област се ха
рактеризираше преди вси 
чко с ниските наеми, с 
които не можеше да се 
поддържат 
здания. Говорейки за въ
просите на жилищното 
строиталство в околията 
докладчикът изтъкна, че 
през последните три го
дини са изградени 838 
квартири.

че са увеличеви добиви
те на зърнени храни в на 
шата околия и че среден 
добив на пшевица в око
лията е 740 килограма по 
декар.

В продължение на рабо
тата на Пленума говори 
председателят на ОК на 
^.СРНС Тодор Славински 
като се спрвя особено вър
ху териториално!о подел- 
яне на ^ околията, което 
предстои. Той говори за 
състоянието и дейността 
на общините през изми-

изостанали територии. По въпросите във връз- натия период, като осо-
За образуване на тези ка с новия закон за из- бено подчерта успехите 

««шини беше получено ползване на обратотвае- на общините Пирот, Ди- 
съгласието на избирате- мите земи изнесе доклад митровград и Бабушница. 
лите чрез събранията на другаря Бошко Богдано- Той изтъкна, че малките 
избирателите, които се вич, член на ОК на ССРНС и икономически слаби об 
проведоха по градовете Законът обхввща всички щини не са в състояние 
н селата на Околията. по-важни мерки във връз- да провеждат стопанска- 

В разискванията бе пов ка с по-доброто използу та политика и да разре- 
дигват въпрос за по-на- ване на обработваемите шават другите въпроси 
т.гьшното запазване на земи: обезателно обрабо- на обществения живот, 
общината във Височка тване ва земите и прове- Подчерта се, че от цело- 
Ръжана с оглед на това, ждане на агротехнически купния бруто ПР°ДУКТ на 
че тя е отдалечена от об- минимум, ограниченияпри околията през 1958 го- 
тииг*итр иентпове По употреба на земите за не- дина в стойност на 
този въпрос окончателно земеделски цели, агроме- 11,823,159.000 динара на 
■е е взето решение, и лиорации, арондация на общините Пирот, Дими-
Околийският отбор ще се земите и пр. В доклада *Р°вгРал“ н7 ^“динара 
*пнс\глтипа с Изпълни- той каза, че н този закон, пада 9,Ь2У.14/.бШ динара, «лКнС^ТсъРваетСнаИСърбия покрай останалите мерки ^ ^ 92% След 

предложение които провеждаме, ще до- “3^в3/™Пленумът вз?
принася за подобрението заключение да предложи 
на нашето земеделско про еа околийския народен 
изводство. Докладва се и отбор сегашната

да се присъедини 
Нишка околия, а от се
гашните седем общини 
на Пиротска околия да 
останат само три — Пи
рот, Димитровград и Ба
бушница.

продукт 
представляват икономиче 
ски общности, които ще 
бъдат в състояние само
стоятелно да се развиват, 
още повече, че Републи 
ката и по-нататък на тях 
ще обърне специално вни
мание като на стопански

Полезни акции 
на Босилегцадшнте ученици

жилищните

Група ученици след акцията в „Кремиково“

хиляди динара. За тая су
ма те ше си купят три 
велосипеда, за да се нау
чат да карат същите, а 
освен това за останалата

Тия дни почти във вси
чки основни осмокласни
училища са проведени 
акпми за събиране на шип
ки които веднага са би
ли предадени на коопе- сума ще купят книги и 

пък други помагала за учили
щето. Учениците от учи
лището в Горна Любата, 
само за два дена са на
брали около 2.500 кило
грама шипки и за тях са 
получили над 50 хиляди 
динара. Тези средства ще 
се употребят за покупки 
на учебни помагала. С. П.

Приетото 
на съвместното заседание 
за новото поделяне на 
Околията е изпратено до 
Изпълнителния съвет на 
Сърбия.

На отделните заседания 
бяха взети редица ре
шения: определени са ме- 

стопанскнте и

рацивте. Срещу тях 
учениците са получили 
значителни 
ще бъдат достатъчни за 
купуване на запланува
ните пособия и играчки.

от Боси-

суми, коитооколия 
къмтова, че досегашните вло- 

и ония които щежевия, 
последват до 1962 годи
на, ще надминат сумата 
од 2 милиарди динара. 
В доклада се констатира,

Така учениците 
леградското основно у- 
чилище са получили за 
събраните шипки над 90

стата в 
други организации и уч
реждения, където да се 'О

Весна кобила или Вид 
лич, от Смиловци или 
Божица, с нетърпение 
очакват неговия отго
вор. И така от ден на 
ден, с години...

Някак си е станало 
обикновено хората да 
казват: „Когато отида 
в Белград ще погово
ря със Стария по този 
въпрос!“ Или пък ко
гато предприемат по- 
сериозна акция—..Как 
овли ще каже Старият?“ 
Старият е вече наисти
на стар,страда човекът 
од различни болести, 
но важно е да се под
чертае, че този голям 
революционер не стра
да от главозе.мейаане, 
че между него и наро 
да не съществува дис
танция, че той подава 
ръка на всеки св й из 
бирател, че за всекиго 
има добра дума, че той 
въпреки сдаваната си 
биографоя и длъжнос
тите, които е заемал, 
или заема — за нашите 
хора, за своите изби
ратели си остава бай 
Иван-Старият.

[■иска да бъде премес
тен в Димитровград, а 

"учител от Босна да се 
I върне в димитровград
ския Висок; една жена 
търси съдействие за 
развод с мъжа си; е- 
дин студент след ня
колко месеци идва и

говори хората сапочув 
ствували, че зад образа 

и бо-
По случай 70-годиш-

ния юбилей на Иван _ „
Караиванов и отличава на револуционер 
нето му с Ордена ва со рец за работнически 
циалистическия герой, права, зад “"°Р,к « 
в вашия печат се явиха ' на един член на ЦК на 
редица статии в които 
бе проследена револю- 
ционаата му дейност, 
които се подчертаха 
по важните моменти от 
дейността му в Бълга- 

Китай, Персия и

млад писател иска Ста 
рия да прочете 100 не
гови страници проза и 
още толкова поезия и 
да каже мнението си; 
една община повдига 
фабрика и иска ооеза- 
телна помощ; висшист 
иска сециилизация 
чужбина, работник се 
оплаква, че еди кой си 
го е нагрубил и се раз
питва Какво да прави; 
за едно училище са 
нужни лови учатсли и 
отговорните се обръ
щат към Старая; една 

неговото

поняког» за лични про
блеми (важнии незначи
телни), а някои просто 
идват да се видят и да 
попитат Стария .как е 
с здравето“ и да изпи 

едно кафе.

СКЮ се крие и един
простосърдечен 
един народен човек, да 
не кажем — нашенец.

Да кажем само ня
колко думи 
та скромна канцелария 

Белград, която е ням 
свидетел на много тро 
гателни срещи, на чо
вешки обноски и ба- 

съвети. През

човек,
че не си епризнава, 

дал изпита, а Старият 
му казва да не се о- 
б^.жда вече докато не 
даде изпита си и »р. и 
нр Минават хората, ка 
зават какво ги мъчи,

в

ят по
Проблеми които из

слушва Старият са ней
но за всички

за негова-
в

рия,
Югославия, в които се 
Говори за изпълнение
то на важни и трудни 

изпълнявани по

в различни, 
се иска неговата 
крепа, макар че има и 
такива където негова
та подкрепа е излишна:

иа власт-

под- споделят радостите от 
успехите, ИСКат ПоМиЩ 
или съвет, обърщат, се 
евчубодио към Отария 
без д» си дал т сметка 
дали всички тези въ
проси тук трятва да 
се ра фешават или не. 
Но Стар-ят с ИаК. ЮЧИ 
телно търпение июлу- 
Шва исички сьои изби 
рагели, всекиго попи!а 
как е
пом»га там където е 
нужно или упътва КО 
му трябва да се обър. 
нат... а когато канце
ларията се изпразни 
тогава той 
да пише писма — 
десетина на Д( н. Пише 
— 3 щото знае, че хо
рата, които се обръщат 
към него, хората от

задачи 
директивите 
партийни форуми. Тук 
ще става дума за .дреб 

онази дей

щински 
тази канцелария всеки- 

минават по де
на вгжни

преде тавите л 
та трябва да разреши 
някой стопански въп- 

и Старият 
„за да

дневно 
сетина димитровград- 

босилеградчани:
парти-

ни“ неща, за 
пост, която се изпълня 
ва по директивите на 
човешкото и комунис
тическо сърце и кои 
то, може би, няма да 

биогр фията

мекажеаа
съдействие за някаква 
работа във Върхови..я 
съд; един баща иска 
съдействие неговото 
момче да бъде прието 

една Академия; ху
дожник е донесъл свои 

иска Ста-

чани и
ръководители, 
йни,стопански и клул 

дейци, рабитни- 
селяни, ученици, у- 

чители, студенти-позна 
ти и непознати; в тази 

всекиднев- 
по десе-

рос и иска 
да трI ънес «его
бъде по сигурно“; уче-

Босиле!радско 
квартири, плаче, 

се върне дома 
помощ от С га-

турни ник ОТ 
няма 
иска да

ци,
и кок живее,влеззт в 

на баЙ-Иааи,или както 
ГО варичат в Димитров 
градска Старият. Става 
дума за неговите все
кидневни контакти със 
своите, избиратели при 

идва дв изреже 
ние онаан готовност «а 
Стария да говори с 
всеки човек без оглед, 
иа това дали са позна
ти или се виждат за 
пръв път. При теаи ра»

в
рия; завършил студент 
е дошел да се разпит
ва къде да постъпи на 
работа; служащ от об
щината се оплаква, че 
неправилно е разрешен 

негов въпрос; 
се оплака», че

канцелария 
ио пристигат

Писма от различи 
те краища на страната 
с обезателното — .оба

яно имате

те платна и 
.рият да му намери ку
пувачи; млад състави
тел на учебник очаква 
рецеизия от него; пред 
ставител на една орга- 
низациа го поканва да 

обезателно на

тина

започва
дете се 
време*. 

Причините

покоито
някакъв 

неправилно е преместен
че той е в едно село, 
а жена му в другото;

за посе
щенията са различни. 
Понякога става дума за 
сериозни стопански н 
политически въпроси,

дойде
тяхното тържество; е- 

митничар ст Риека

Марин МЛАДЕНОВ

дин



Б р А гс

ра яа „Труд“ къпето т,„ [
разходи, не само че не ‘ 1
запазени ва мвавлогодвш' 
ното равнище, но са и и, 
чятелио намалени!
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ЕДИН АНАЛИЗ НА СТОПАНСКИЯ СЪВЕТ НА ООН

Димитровград нарастваЛичното потребление в штшт МАЛКА НЕБРЕЖНОСТ— 
СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ

селски стопанства).
Средната заплата на 

трудещите се в града през 
първото полугодие (изра
зена в реализираните про
изведения) изнася 13.660 
динара в бруто износ, до- 
като за същия период през 
миналата година, при съ
щите елементи на оценка, 
тя изнася 13 270 динара 
относно 390 динара пове-

Аналазитс на Стопан
ския съвет в Народния от 
бор в Димитровград, пра 
вени зя първото полуго
дие 1959 година, за състо
янието на стопанството и 
реализирането на обще
ствения план, покрай све
денията за икономическия 
напредък на комуната ка
то цяло и за ун*еличени- 
ето на производството в 
отделните предприятия, 
съдържат в себе с« и да
нни за личното потребле
ние на работниците и слу
жащите в Димитровград 
и околните села. То е нерв 
стнало през първото по
лугодие на 1959 год. на 
12.246.464 динара (изра
зено в абсолютни цифри) 
относно за 45о/„ (изразено 
с относителни показате
ли) Сведенията се взимат 
по отношение на същия 
период от 1958 година.

Ако трябва да се тър
сят причините за увели
чаването на потребител
ната мощ на трудещите 
се, тогава трябва да из
тъкнем на първо място 
реалната печалба на тру
дещите се, кояю по от
ношение на миналата го
дина показа увеличение, 
относителната постояност 
на цените на артиклите 
за широка консумация и 
на останалите артикли, у- 
величената производител
ност на труда в предпри
ятията и увеличеното про
изводство. Освен това 
т^бвв да се вземе под 
внимание и производство
то в селското стопанство, 
което непосредствено ели 
яе за икономическата си
ла на трудещите се в гра
да и в селото (значителна 
част от работниците са 
притежатели на частни

дини и вече известна част 
от селата Бачево и Гра
дини е електрифицирана. 
В Градини се правят се
риозни приготовления за 
електрифициране на цяло
то село. Жилищната кри
за, която расте паралелно 
с увеличението на пред
приятията и с разширява
нето на кагрцитетите на 
съществуващите, също та-

Стопанският напредък 
на Димитровград и окол
ностите му, който се из
разява с све по-засилено- 
то разширяване на произ
водствените капацитети 
на съществуващите сто
пански предприятия и с 
отваряне на нови такива, 
се е отразил и върху ли 
чния и обществен стан
дарт в града н околните 
села, които стопански са 
свързани с Димитровград 
и с предприятията в него 
— работна сияе, пазар, 
пласмент на стоки от сел
скостопанско естество и

ПЪТНИ И ДНЕВНИ!? При разпределението „
хибридната царевица * 
даалчът иа „Нвшвва“ 
правил „дребна“ грешха *. 
някои стопани от с. Раде’,,! 
вместо да получат паава/ 
ска, получили полска х*л 
ридна царевица. И таав . 
сей... докато иа хората да" 
ревицата узряла, иа ова» 
които получили полска-оет. 
наля зелена. Агронома,, 
констатирали, че цареавц, 
та погрешно е дадеиа. И пя 
небрежност, която намаав 
доходите иа някои стопавв 
даде възможност на ня«о« 
дв започнат с прихазки, в, 
вямало полза от 
ва хибридната

про.
« в».Узнаваме, че в известни 

димитровградски предприя
тия се явява тенденции към 
повишаване на пътните и 
дневните в сравнение с ми
налата година. Така напри
мер в „Свобода“ ва пътни 
и дневни преа миналата го
дина е изразходвано 234 950 
динара, я до Сега през тая 
година 279.420 динара. До 
края аа годипата тся сума 
още ще нярастне. За теле- 
фонски услуги миналата го
дина са изразходвани 9828, а 
през тази година 43 416 ди
нара. Това увеличение като 
че ли не допринася ва на
малението па производстве
ните разходи. Би трябвало 
„Свобода“, пък и другите да 
имат пред очите си приме-

въве*даве
изревеш.Значи, малка небрежност^ 

големи последици. Отговор, 
ввят другар би трябвало * 
бъдеще по-добре да 
варя очите!

др.
Забележимото нараства 

не на броя на учащите се 
от града и селата, по до 
брото обличане, сведени
ята зя качественост на 
прехраиата, модернизира
не на домакинствата и тя
хната все по-добра снаб- 
деност с пособия от нн 
дустриален произход, из- 
ползвунане на обществени 
превозни 
велосипеди и мотоцикли 
н все по нарастващо чи
сло на посетители на ки-

С« от.

БОСИЛЕГРАД ПОЛУЧИ ОЩЕ ЕДИН АВТОБУС
Транспортното пред

приятие „Бесна кобила“ 
от Босилеград преди ня
колко дни е докарало 
още един, пети по ред,

Предприятието е нзго 
твило елаборат и за един 
товарен камион от 7 това

Но псхвалво ще е
средства,

И нашите селяни куйуват модерни мебели
че през тая година.

Битовото равнище, спо 
ред анализа на Стопан
ския съвет не остава на
зад. Общината през пър
вото полугодие е пости
гнала значителни резулта 
ти в реализирането на об
ществения плкн Разреше
на е проблемьта ва водо
снабдяването — изкопан 
е още един бунар, с кой
то окончателно е разре
шен въпросът на вода за 
пиене. Отделно място за
емат настсяванията на об
щината да рвзреши въ
проса за електрифицира
не на селата, които са бли 
зо до далекопровода. Той 
е продължен до село Гра-

ако
ка е смекчена. През пър
вото полу1 одие са постро
ени щест, а до края на 
годината ще бъдат пос
троени още седем жлищ- 
ни постройки.

Този детгйл от анали
за на Стопанския съвет 
при Общината в Дими
тровград убедително го
вори за стопанския про
грес на града, но и за нещо 
друго—общественото са
моуправление в Димитров

КГНЛГРг тШШЖШШШШ ш.

МГт-Чгп
_

у.. .^4V':4град вече е дсстатъчво 
силно д« се бори за ус
тройството на по-добър 
живот за своите труде
щи се.

Гаражът на „Беевз кобила“
.МлодиШе не искат тенекиена 

Печка... Ще взема тази!“ автобус, който ще работи 
вя рейсовата линия—-Бо
силеград-Враня Предпри
ятието е платило 15% от 
стойността на автобуса в 
готови пари, а останалата 
част с кредита отпуснат 
на тях от Инвестнционата 
банка.

Босилеградчани, които 
пътуват по работа до 
Враня и Владичин хан са 
твърде доволни от постъп
ката на предприятието, 
защото няма да се случва 
пътниците да остават по-

предпрнятието отвори / ; 
линия към Тлъмино,М. Нейковно и други културни пред 

ставления, които изискват 
материални разходи, го
ворят за това, че иконо
мическите възможности 
на нашия трудещ се в 
Димитровград и околно
стите са значителни, и с 
постоянна тенденция към 
увеличение.

Обезпечаване на кадри 

за стопанството
„Хъшове“ 

в Скопие I

В началото ма този ме
сец в Скопие е гостува» 
театрална група от Бла- 
гоевградския театър „Ни
кола Вапцаров“, кояю 
пред скопската публиШ 
с е представи с драмап 
„Хъшове“ от Вазов иС 
пиесите „Блокада“ от К. 
Зидаров и „На добър ч«*" 
от съветския писателР»' 
зОв.

Димитровград може да а също така и за специа- 
развие .солидно стопан- листи по селскостопанство 
ство, съществуват добри със средно образование, 
условия — предприятия, 
внимание и грижи на Ре
публиката той да се из
мъкне от звостаналостта, 
но ето няма кадри, които 
са нужни —инженери, сел
скостопански специалис-

фонда. По този начин се 
създават срества за сти
пендии.

Макар и късно (по от
ношение ни разрастване
то на стопанските орга
низации) тая мерка в ско
ро време ще даде възмо
жност и тая криза на ка
дри да бъде смекчена.

М.Н.Н.

!

Пред Деня 

на Републи
ката

Общината и предприя
тията са постигнали съ
гласие за формиране на 
фонд за стипендии, в ко
йто предприятията вла
гат 15% от чистата пе
чалба, а НОО дава до- 
пълнители средства за

I
;||

В Босилеградско се гот 
аяг да посрещнат търже
ствено Деня на Републи- 

Новоф армираната 
Културно—просветна об
щност е предприела ор- 
гавизиране на тържестве
ни събрания във 
села и отделно в Босиле
град. Навсякъде ще бъ
дат прочетени доклади за 
значението на този 
и за негова

ти, икономисти, лекари... 
така говорят и ръково
дителите и работниците, 
и хората на града,

В същност Димитров
градско има такива кад
ри много, но тогава ко- 
гато те завършваха уче- 

Си, Димитровград 
нямаше нужда от тях, 
защото

ради нямане място. С. Илиев
----------------------------------------------------лппппппгщииишддпг^ката.

ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ Чителите, той се старае
ше да подобри учебното 
дело в училището.

— Желая нашето учи
лище д» стане образцово, 
често казва др. Трайков, 
и да има обзаведени ка
бинети, работилници, про 
давннци, ученически гра
дини.. а преподаването 
да се издигне на оная ви
сота, която изисква съ 
временната педагогика. 
Желая примерно да из
пълним нашата образова
телна цел и идейно въз
питателните моменти, ко
ито особено са важни за

по-усвлена ребота.
Но той не работи саШ> 

в училището. Както все
ки наш просветен рвбот 
ник, така и той действу 
ва и като общество-в8' 
литически деец. Ии» 15 
извънучилищни зад-ьл»*'
ния в обществено-пол*
тическите организации 
минава ден без заседав® 
без нови задължения- * 
тая своя дейност той 
получел два медала ■ 
военни заслуги и з* в 
родни заслуги. Покрай 
ва той трябваше з»Д°ч 
да завърши ВПШ. У4* 
лите положително с<

за своя упР*в*т ^ 
като особено подч?рт8 

непосред*тВ 
ност с хората, с които г 
боти, както и товв, , 
той не подцевява ТРГ

И
телно в основното УЧ1д(.
Ще ,Моша Пияде“ 0 ^ 
митровград дар» 
единство в учит‘%, 
колектив където Р8 ^ 1)
та на управителя
за пр»м?р. В. Ни*0*

!
ЕДИН ПРИМЕРЕН 

ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК
всички

нието

Всяка нова задача в из
граждането на социализ
ма у нас изхвърля на пре 
ден план нови хора, кои
то с младежки жар пое
мат задачите и се борят 

изпълнение.

нямаше бяха нужни по-големи у- 
силия учнлицето да пре
възмогне старата пед*-го- 

практика. През 
двеТе последни години у- 
чилището постигна 
чителни успехи. Явиха се 
ноаи форми на работа с 
учениците, увеличиха се 
нагледните средства, 
мени се отношението ме
жду учителите 
Ците, основа се 
работилница, 
ученическа 
И в

още
предприятия които сега 
има. И те отидоха 
фабриките и предприяти
ята на страната ни. Връ 
щаието е трудно семей 
егва, специалност и др.

Сегашната обстановка 
налиа Общиньта и сто
панските организации 

с про- 
блемата за кадри. Да се 
вербуват кадри по пред- 
прйяатията на

ден
историческа 

роля в изграждане на бъ
дещето ни, а също 
в програмите се пред 
виждат литературно—му
зикални точки, с

във
така гическа

зна-за тяхното
Така стана и с училищната 
реформа. За изпълнение
то на Тпя важна 3,-дача в 
просветното дело с« ну
жни усилията на много про 
светни работници. Кирил 
Трайков, управител 
сновното училище „Мо- 
ша Пияде“ в

които
ще се евоцират спомени
те от дните на НОБ и от
изграждането на социали- 
ама непосредствено 
победата на

про-да се занимават
след и учени- 

училищна 
стопанство, 

кооперация... 
тая дейност, педаго

гическа и организационна, 
намери своето място мля 
Дият преподавател по пред 
военно обучение. С при
мерна енергия той запо
чна своята работа на у- 
правител. В канцеларията, 
иа часовете, в работилии- 
Цата, във
контакт с учениците

нашата ре- нашето малцинствено у- 
чил! ще. ,

И това желание на Трай 
ков, желание на препода
вателския колектив все- 
кидневво се изпълнява...

В края на 
чебна година 
ят съвет

■ олюция. страната 
е нечестно и затова се вър
ви по друга линия кон
курси/ за специалисти и 
конкурси за стипендисти.

Общината, 
предприятията в Дими
тровград е разписала кон
курс иа стнпендиране на 
студенти от III и IV во- 
Дина на агрономическия 
факултет, на технологи 
ческия и икономически,

на о- казват
Босилеградското кул

турно-просветно друже
ство по случай Деня на 
Републиката готви и една 
пиеса. б. Ал.

1Димитров
град е един от тях. Iнеговата

(Основното 
Димитровград 
специф .чн,и черти, 
го отличават 
лите училища в страната. 
В него учат българчета и 
сръбчета, в него „с ед
наква любов, и Негош и 
Ботев се чете“. И затова

училище в 
има много 

които
!заедно с миналата у- 

учителски- 
изпрати предло

жение до Съвета за 
света и

*
1ва оставалите.

от остана- ?15 Про-
иултура на НРС, 

училището да бъде
Е
Ипро

възгласено за образцово. 
От тия

почна в
всекидневния

и у. Дни насам за- 
училището ощ»



БРАТСТВО
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НАШИ СЕЛА ★

в ДИМИТРОВГРАДСКИЯ РАЗСАДНИК

Дали е нужна производствена 

преориентировка?

СЕЛСКО СТОПАНСТВО ★ КООПЕРАТИВНО ДЕЛО 1

ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

За пръв път—оране 

с трактор във Висок ИЗБИРАНЕ ПЯ ПОЧВИ
Тютюневото растение ждано някое оъриеНо жи-

Тпо уасхеипс: Иш^иоцо, с-
чемик, ошс, ааЩоГо те
зи прьдшсС х ВоВаЦи най- 
ДоОре подООряваТ струк
турата ьа и^чопи, ас се 
ьа..аДаТ ОТ Ои.шСТп в Нс- 
НрвЯ.СЛп На тютюна, ОС1В- 
ЬЯТ След ЖЪТаата 1сЛеиИ 
КОЛпЧссТаа риСТИхелВИ о- 
Ста.ЪЦи, п^иОа^ьТ се ра
ни п Почната може Да се 
П„Д1 оТни МаиХ о по-ДоОрС.

Оо ПрсН^рЪЧнаае Са И 
ОНсЗи ТТоЧВа, НЪрлу КОИ
ТО е отглеждан зимен или 
Пролетен фаИ. 1ЮтЮпЪТ 
може да се отглежда на 
една нина и По няколко 
години, но тона не м«же 
да се наеме каго устано-
ИСНО И СИ1 урао прасило, 
ЗаГДОЮ е оо^слонсао от 
фиЗаЧсСКигс СнсИсТьа На 
почваха, ог появата на ие- 
првЯГсЛи и ОолсСТи. 1_а- 
МпЯТ ТЮ 1 ЮноПрОИ аВоДН- 
тел, ако установи че ед
на нина му Дана дооър 
тютюн не триона да я 
Сменява, НО да продължи 
С ОПЛсждьНеТО На тютю
на ДонаТО не заосл^жи 
статнацвЯ по отношение

Много земеделски сто
пани от Висока ще запо
мнят тазгодишната есе
нна сеитба не само по то 
ва, че през тази година 
те масовно се съюзяваха 
с земед-лската коопера
ция в засяване на високо 
родилната пшеница, но и 
по товв, че през тази е- 
сен за пръв път техните 
ниви са изорани с трак
тори. Нивите на земедел 
ските стопани: Еленко Пе
тров, Данил Гошев, Цве
тан Зарков, Кирил Ранге 
лов и Воин Гелев са изо 
рани с трактори. Те са се 
сдружили с кооперацията 
в засяване на високоро 
дилна пшеница, а земе
делската кооперация им 
е обезпечила орането с 
трактор. За планинските 
селв ва Висока, къдетодо 
сега само са чували за 
обработка на земите с 
трактор, това ще бъде па 
метна година.

Длмитровградският раз 
садннк съществува отда
вна.* Познат по качестве
но производство и по от
глеждане на сортови ово
щни дръвчета, той отда
вна си е спечелил паза
рите на Димитровград и 
Пиротско и от две годи
ни насам прониква със 
своите произведения на 
пазарите в Македония и 
Хърватско. Но за сега той 
нсе още остава несамо
стоятелен, а работи като 
произвндстмен цех на зе
меделската кооперация 
.Нишава* от Димитров
град.

Производството на раз
садника е различно: ово
щни дръвчета, велемчук 
н зарзавати, царевица и 
разсад за малнннци и ца
риградско грозде. Все 
пак основно производ
ство представляват ово
щните дръвчета и мали
ните, а след това зарза
вата. Останалите отрасли 
са само допълнително 
производство, нужно за 
добитъка, който се упо
требява за работа н тран
спорт.

В тая година разсад
никът нма произведени 
за пазаря около 10.000 
ябълкови дръвчета^ от 
следните сортове: „Йона- 
тан", .Делиш", ,Лепо- 
цвегка“, „Каселска рене
та“, „Тимочанка“ и др.

Останалите 10.000 дръв
чета са круши, орехи, 
кайсии, череши и вишни. 
Тия количества, според 
мнението на ръководещи 
те разсадника, ще бъдат 
достатъчни да задоволят 
нуждите на Димитров
градско, дори значител
на част ще бъде изнесена 
във вътрешността на стра
ната ни. Цените на дръв
четата ще се движат от 
80—100 динара, защото 
производствените разно
ски изнасят приблизител
но толкова, в разсадни 
кът няма за цел никакви 
печалби.

може да вирее Ва всяка
кви почви, во Само па из
вестни Почви То дава ДО- 
орокачсСТВени лисГа, ко- 
ИТо са 1 Л-.ВппТа ЦеЛ па 

Почвата

де доходно.
Производството на зар

зават не е още на висота. 
Малки плещи, определе
ни за тия култури,не по
зволяват да се 
нещо по особено. Разса 
дникът не е можал да се 
появи

отглеждането, 
служи ва хютюткьо.о ра
стение за Закрепване, Ара- 
НеВс и развитие. То из- 
ЬЛаЧа от ПоЧнаТа кГолСМи
количества
ВеЩссТва, оСООеНо Ка.чИЙ, 
калций и азот (които мо
гат да се д.даг и с то
рене) така че »ри избора 
ва ПоЧиа тряова да се 
държи сметка главно за 
физическите й свойства За 
дОоЪр ТЮТЮН почвата тря
ова да оъде лека, глине
сто—песъчлива с чакъл, 
светла и рохкава и да 
съдържа калий, фосфор, 
малки количества азот и

постигне

на димитровград
ския пазар като сериозен 
конкурент 
производители, а зарза
ватът не е бил достатъчен 
за пазаря в Димитров
град. В продавницата 
която е отворил в Дими
тровград, разсадникът е 
пласирал около 10,000 кг. 
зеле и около 22.000 кг. до
мати и чушки. Това ко
личество не е можало по-

лравИТсЛНи

на частните

си,

Засаждане 
в района на Поганово и 
в някои села в Звонско е 
предизвикало

на малиници

по-голямо 
производство на малино
ви пръчки и на цариград
ско грозде. Твя година са 
произведени над 30 000 
пръчки и вероятно всич
ки ще бъдат откупени, 
след като първите крач
ки в създаването на ма-

чувствително да задоволи 
нуждите на консумато
рите.

А в производствените 
планове на

почти никак хлор и на
трий. Кореновата систе
ма иа тютюна се развпва 
иай-дооре и леките гли
несто—песъчливи почви, 
а най-зле в глинестите.

разсадника 
липсва мероприятието за 
увеличение на това произ
водство, което може да 
бъде твърде доходно.

линицн в погвновския и 
звонски район показаха, 
че производството е твър-

Почвите, чиято повърхно- 
С. е еъетЛа са доори за 
тютюн, а оВеЗи С тъмна
ПОВЪ^ХВоСГ --- пСПОдХоДЯ-
Щи. ЬеичКи почва, КОиТО
съдържа г и СеОе с<а юле- 
ми количества иЗоТ са ве-
ПОдОлЯЩй За ПроИаВоД-
ство ва качествен попов, 
такива

Д. Петров
М. Нейков

на дООива И Качеството. 
Промяна ва ТЮТЮНпЩсТО 
тряова оОсзаТелни д> се 
иаоЪрши в с..у ча и па чу
ма, три..С и ..В Д|дуГИ Оо- 
ЛСеТи В ТЮГЮНаЩСЮ. 1Ю- 
ТЮНЪГ Не тряова Да СС
засажда па пеПое^едсгве-
Ии паС. иООрСКИ 
Тир БиОй, Йо едь- к1а оЮ- 
раТа 1 идьтЬс! иТ НаХирНо** 
ИС Ги.

Мелницата в Димитровград 

се механизира
Докато мелницата в 

Димитровград беше цех 
на електрическата центра
ла не й се обръщаше 
внимание понеже доходът 
идваше от електрическата 
енергия, не се предприе
маха мерки да се попра
вят воденичните кямъни, 
та се губеше мливо и по 
6 килограма. Тази загуба 
мелницата не признава
ше. Мелницата не разпо
лагаше със съответни си
та за по-качествено бра
шно, та някои стопени че
сто отиваха с мливото си 
в Пирот.

Предприятието „Услу
га* реши да превъзмогне 
тези трудности в мелни
цата и отново да привле
че земеделските стопани 
от цялата община. Преди 
всичко поправени са воде
ничните камъни и сега за
губата на мливо изнася 2 
килограма, която загуба 
понася мелницата. През 
тази година са поставени 
и нови сита, праз които 
минава брашното. За сита
та мелницата е изразхо
двала около 130.000 дина
ра. Това е голямо облек
чение за нашите земедел
ски стопани. Неотдавна в 
мелницата е инсталиран и 
нов триер С мощност от 
1000 кгр. на час. Ония, 
които докарват зърнени 
храни за млене няма с ча
сове да вър'ят триера 
ла губят ценно време. 
Цялата операция на пре

чистване е механизира» 
на и машината сама от
деля чистото зърно. Сега 
в мелницата не се чака с 
часове, а отговорните смя
тат, че в това отношение 
работата Ще се подобри 
още повече когато започне 
работа в две смени. Рабо
та в две смени е нужна 
и заради това, че не вина
ги има достатъчно вода.

Сега в мелницата до
карват мливото си почти 
всийки села на общината, 
защото уоловията са по
добрени. Уем се взима по 
10 кгр. на 100 кгр. без 
оглед на тона колко ще

Са Черноземите 
и ТЛИВеСТате ПоЧьи в О- 
ОратпО онези с малки ко
личества азот, а сио-хол- 
ямо количество КаЛиЙ,
Калций и фосфор. Ме са 
за препоръчване И ЧиСТО 
Песъчливите ИОЧПИ Осз, 
ИЛИ С МаЛкО СКеЛсТпм ча- 
СТИ ГЛиИа и Хумус. ПьЙ- 
добуи са за качествен 
тю.юв почвите скелетно

Г. МилоШеВ

Меринизираиет» 

в родено
ЗаВЪрши

Преди два Дай завърши 
раОихаха Пи мсрмиио 
исТи иа иоЦс а: 
ИаИчил^ьци— Ьосш.с.
СиО. 1 и,
СТО ЗаИиЧйи щ. иШ ^ 1
ООХЬаНа Си ми Д гЗ ш 1\-
олн^и до —
РаИЧиЛОиДи И ДиЧсоДИ. 
СПорСД сВ.ДсИИЯш, КОИТО 
Ни даде оегериварпият Те
хник СаТевав ДОсТ.ДивоВ, 
меривизираисто е тточти 
1бб%. тутеринизир«ви св 
Ь/О овЦа, мсЖду коиТО и- 
Ма в ТаКаВа ОТ Генерация
ф/1, т. е. Такива, които 
тт^едстапляаат вече тенера 
Ция па МсЛези ОТ Минала 
та година. Мсривиаираие 
ТО е Провеждала земедед 
ската кооиедациЯ в оо- 
Силеград, кояго разпола
га С вуЖвОТо ЧвСлО ОВВИ 
ОТ Мериносова порода.

дреови и срсдво Чакъл
ести, с повече или По-мал- 
КО ПЯСЪК и ИЛОВа Частици, 
оедви С влага И ху му е, 
Силно нагряващи Се. ГаКИ- 
Ва Почви, има в НашсЯ Ьу- 
рел—ЬиасИ, Горна дъл
жина, 1рЪвСКО с/доровци, 
Искровди, Драювита, Ии- 
ганово и Осрово.

Важно е и изложение- 
тн на почвата. Най доори 
Св ОНИЯ ПсЧВИ КоИТо имат 
ЮЖНО, ЮГо-иЗТОЧНО или 
юго западно изложение и 
Кииго са заклонени от се
верните ветрове.

Когато се говори за из
бор на пичва за тютюн 
тряова да се знае и за 
СеИ X ОоООръЩеНИсТО 
тази култура. Ва нашите 
услоиия важи, че тютю
нът- трябва да До1Це на 
почви на коиго През из
мивалата годиьа е отгле-

Г“
о . .. . .

Мелницата в Димитровград

се изгуби при мленето. бяде насипанос чакъл,за- 
Всеки стопанин използу
ва триера и ситата.

Остава и дворното мя
сто около мелницата да

щото в тези есенни и 
дъждовни дни просто не 
може да ср дойде 
вратата от кал.

»С..и

до
М.М.

КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ 

увеличава кошерите
Нова ветеринария 

лечебница 
в Босилеград

Вън от града, под бо
ровата гора, се строи мо
дерна ветеринарна стаи- 
ция, която ще има освен 
помещения за администра 
ция и стаи аа стока, коя
то ще се довежда и о- 
ставя на лекуване. Тая 
модерна станция, която 
строи общината в Боси- 
легрлд ще даде възмож
ност за модерно лекува
не на заболелия добитък 
от околиите села. Досе
гашната ветеринарна стан 
Ция не • имала Никакви 
помещения за добитък и 
лекуването не е можало 
да бъде провеждано в 
станцията.

НаЙ-доволни са двама
та млади ветеринарни спе
циалисти, които покрай 
най-доброто желание до
сега не са можали да по
могнат на добитъка как- 
То трябва. Те смятат, че 
със тая постройка ще раз
решат много проблеми в 
своята практика, а това 
посредствено ще се от
рази и врху скотовъд- 
ЦТвото иа Босилеградско. 

Б, АдексоВ) нает.

Босилеградската коопе
рация „Напредък“, помрай 
другите стопански дейно
сти отглежда и пчели. 
Природните условия в Бо- 
силетр дско бльгоприят- 
ствуват за развитието на 
тая отрасъл и тя настоя
ва със собствен пример 
да повлияе за развитието 
на пчеларството в тоя 
край. Кооперацията е и 
мала досега 21 европей

ски кошери, а наскоро 
броят им ще се увеличи 
на 61 кошери, 
нужните кредити 
бавка на тия кошери са 
получени.

Кооперацията покрай то 
ва наскоро ще купи и е- 
дин трактор, койго ще у- 
потреби за мелиоративни
те работи, които предпри
ема.

защото 
за на- на

Б. Ал.
и

Седмица на архива

Да запазим документите
на революционери и бор
ци, документи от време
то на окупацията и проче).

Всички тези документи 
са ценни материали за на
шата история. Длъжност 
на нашите граждани е да 
продадат такива докумен
ти на държавния архив, 
където могат да се запаз
ят и където ще се изпол 

от съответните спе-

От 8 до 15 ноември тг. 
у нне се провежда „Сед
мица на архивите“ но то
зи случ-й Държавният ар
хив в т1ироТ е ог.фавил 
призив към всички граж
дани и ги подканя да пре
дават всички документи 
от всички времена, които 
имат историческо значе
ние (тапии и разни доку
менти от турско време, 

книги и писма, ма-
зуват
циалисти. Особено ценни 
документи или материали 
ще бъдат откупени.

М. Джунев

Залесяване а Босилеградомо
Трудова акция в „Кремнково* — Босилеград 

проведена иа 24-Х-59 г.
стари
териали от историята на 
работническото движение, 
списание брошури, писма Снимка: Б. Ллексов
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IяИЗ МИНАЛОТО НА НАШИЯ КРАЙ ж*$Шкя9и&& шврш № жт тжИз запиете 

на К. Иречек 

за Димитровград
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МАЛЪК ОЧЕРК ЗА „ДЖИПА“ НА 0Н0 В ДИМИТРОВГРАД
чак в от Смиловци...

А това беше в неделя 
когато хората почиват в 
целия свят, па и при нас 
в Димитровград. Богдаа 
с джипа, „нервната си
стема“ на общината, както 
обичат да го закачат хо
рата, обаче не почива: за
седания, конференции, 
бални, умрели, закъснели 
за автобуса или за влака... 
Той с джипа е в основи
те на плановете на всяка 
организация и в мислите 
на всеки който пътува 
пеша—Богдан ще го на
стигне, ще го качи...

Колко несгоди ще на
прави закъснението на 
джипа най добре знае Бог
дан и затова постоянно бъ 
рза... и мисли дали след 
реорганизацията, няма да 
му дойде на помощ още 
един джип и шофьор, та 
да прекара поне една не
деля като хората—на п<ъ 
чивка.

така. Вчера бях 
Прокупие, пристигнах 
два часа, после ми изви
каха пак... размазвяше ни 
той и гледаше в белина
та на фаровете напред...

По тъмно стигнахме в 
Димитровград. Богдан ни 
иачака да слезем, напра- 

широк завой на пло- 
изчезна по

Когато завършихме кон 
ференцията видяхме в со-Неделя е..; А когато е 

неделя знае се, че в целия 
свят, па и у нас в Дими- качето тъмносиния джип, 
тровград, хората си прав- но без Богдан. При из- 
ят почивка... Но ето, не свирване той си подаде

главата от него — беше

в

всякога е така; използу
ваме понякога и неделята 
за изпълнение плана по 
масовните организации.

Ето така е и в тая не
деля, и в миналата, и в 
настоящата... почти през ,
Ь2-те недели ние пътува- 
ме из общината... | , ■/ ,; .

Излизаме рано в седем
г^ан сРобщиБнския джип 

ще ни откара до Пърто-
попинци... Чакаме позна- В**“*“и ЙГ^ * V
тото бумтене на мотора 
и тъмносинята покривка 
на джина да се зададе 
откъм Дома на култура
та, да спре и да ни качи...
Но той бързо мина по
край нас и продължи към 
гарата — някои другари, 
които трябвало да отидат 
в Пирот закъснели за ав
тобуса, а работата била 
належаща... Стоим, потру- 
пваме нетърпеливо и ча
каме...

До нас група жени. Ра
зговарят и току погле
ждат към гарата.

— Какво чакате, дру
гарки?

— Богдан е джипа.
Трябва да ни прехвърли до 
Мъзгош, имаме събрание 
с тамошните жени.

Приобщаваме се към 
тях, разговаряме и чака
ме. След един час вече 
поемаме към „Козарица“, 
а Богдйн, като върти во
лана, ни разправя, че бър
за, защото имал още ед
на група да прехвърли 
до Смиловци...

До три часа Богдан ни 
рззкера по селата и по
литическият живот в За- 
бърдие намери своя израз 
в отчитане на резултати, 
в набелязване на нови за
дачи, в разисквания и ре
шения...

Миналото на Димитровград и околността 
му учените все още не са изследвали по-сери
озно, въпреки че са запазени относително 
достатъчно число сдари документи и друг вид 
исторически материали. М>.жду тях особен ин
терес, не само за специалистите, но и за по-ши 
рок кръг читатели, представляват пътните бе
лежки на някои древни пътешественици.

Селището, под старото му название Цариброд, 
пръв споменава Бенсдето Рамоерти 1084 годи
на. Малко повече сведения ни дава известния 
средневскоиен пътеписец Стефан Гсрлах(1573— 
1579 год.)11рсЗ 1643 година Знгмунд фон Бир- 
кен го споменава като Сириород. Б. Жение 
(1786—1789), каюо и някои други автори, са пи
сали, че в околността на Димитровград по него 
време се произвеждали големи количества ориз.

Цариброд се превърнал в градец след 1878 
година, когато в него сс заселили десетина по
знати пиротски семейства и когато местните 
жители — кореняците, конто през турско вре
ме живеели по околните баири, се спуснали в 
долината около Ханищата на Цариградския друм. 
Обширно и хубаво описание на Ц.риброд от 
онова време ни е оставал големия чешки учен 
и славянофил Константин Иречек (Пътувания по 
България, 1883 год.).

На 23 август 1883 год. на път от София К. 
Иречек пристигнал в Цариброд в проста тали
га: „Градецът е расположен в приветлива мест
ност, в продълговата, доста тясна долина, меж
ду високи гористи склонове на левия бряг на 
Нишава, заградена с върби и тополи. Между 
неиамазаните глинени къщи, с керемидени стре
хи, личат няколко нови обществени сгради“... В 
учиилището им показали химически кабинет, 
който същевременно служел и като градска ап
тека. Цариброд имал 1074 души жители. Всред 
селището (днешния Дом на културата) се изди
гала недовзкарана джамия — спомен от избяга
лите спахии и черкези. Но главната улица има
ло много дюкяни и ханове. В един от нюслед- 
ннте с фирма „Видлич планина“, койго имал 
нумериранн стаички и легла, отседнал и самия 
Иречек с другаря си—видния геолог А.Злзтаров.

По-нататак авторът описва тогавашната жен 
ска мода в Цариброд: „Жените носят бели, с 
цветя украсени, кърпи на главите, червени или 
черни сукмани от един къс, червени като черга 
престилки с отвесни ивици, и, около тялото, по
яс от червена вълна или кожен и посребрен. 
На гърдите, от ръкавите на дрешката, и под 
късия сукман, се подава бяла риза. Момичетата, 
както и в Софийско, имат от козина правени 
коцаци дори един метър дълги, а по тях мал
ка опашчица покрита със сребърни монети. На 
краката си носят, разбира се, ооикновени опин
ци“. (Стр. 489—490).

На стр. 488 К. Иречек дава и една педян- 
тна рисунка на тогавашния Цариброд изпълне
на с молив. Цялото пространство 
Чуй-петъл до гарата е празно — без къщи. ЖП 
— линията току що се прокарва. Реката широ
ко лъкатуши към болницата и през Киримид- 
жийиица.

Освен в „Пътуванията“ К. Иречек 
твърде любопитни сведения за Цариброд и 
колността му и в своя личен дневник, а пу
бликувал е и отделна статия върху т.н. „ 1ога-

Спас Крумов

спал...
— Нещо си кахърен? 

питаме го, докато 
път напира сили 
ирите.

джи- 
към ба ви

щада и пак
'У;мж
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Зад „джипа“ са останали на хиляди километри

посока на Козарица—тряб 
ваше да вземе и групата
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— А ншцо не мие, но 
изморих се. Всеки ден е Б. Николов

СПОРТ
Спортът 6 Димитровград има нужда от 

морална и материална подкрепа
порта в нашия град. А 
това трябва да стане бър 
зо, не защото е сезон на 
спорта, а защото сега му 
е времето - в навечерето 
■а новата бюджетна годи
на да разреши въпоса за 
физкултурен салон за сре 
дства, които във вид на 
дотнция трябва да се да- 
дат на спортното друже
ство.

От предприятията, ко
ито са в постоянен мате
риален напредък, очаква 
ме помощ също, в техни 
те фондове за обществе
но потребление вероятно 
има нещо, а в работниче
ските ни съвети и упра
вии отбори и хора, които 
знаят, че поговорката „В 
здравотяло здрав дух' 
остава' вечна иензмеий! 
истина.

Преди години в Дими- сят се причини, а те са
и в самия клуб липсва 
организирана и постоянна 
работа, има само 11 игра 
чи, които едра ли трени-

тровград кипеше усилен 
спортен живот. Тогава 
хората с нетърпение оча
кваха спортните състеза
ния, имаше случаи да рат, конто са недисциплн- 
ндват и от близките се- нирани (вероятно защото 
ла. Тогава нашият футбол са само 11), а управата 
беше познат на Ниш, не се,събира редовно и 
Прокупие, Лесковац, Пи- не разрешава тия пробле- 
рог, баскетбола ни на ми. И нещо друго-лип- 
„Цраена звезда“, „Пар- сват средства-апознато е 
тизан“, Крушевац, Крале- че в спорта няма акти- 
во и Чачак и волейбола вност и успехи без сре- 
на Пирот и Ниш. Атлети дства за пътувания, за 
ката ни отбележи хубави реквизити и др. 
резултати в Младеновац, Нужно е повече внима- 
Шабац, Земун където се ние към тази проблема, 
устройваха състезания Това внимание младежта 
между градовете на Сър
бия.

и старите спортисти оча
кват от Общината-от Съ- 

Днес всички отрасли на вета за просвета и кул- 
спорта, в които ние отбе- тура, който трябва да се 
лязвахме резултати ли- погрижи, наред с библи- 
неят и се губят постепе- отеката в Димитровград 
нно.Градското дружество и за състоянието на с- 
„Партизин“ което съще
ствува като масовна ор
ганизация в града почти 
не работи. Причините:са
лон, който имахме, и в 
който от сутрин до вечер 
се работеше на групи, е 
превърнат в магазин и на 
нас ни остава само да се

ПОПРАВКА НА ПЪТЯ

БОЖИЦА — ВЛАСИНА
Е. ВидановнчПо почин на Социали

стическия съюз в Божица 
и Топли Дол, Босилеград 
ско, тези дни бяха орга
низирани масови трудови 
акции за поправка иа пъ
тя Божица —Власина. Все 
кидневно изличат на ра
бота трудови групи, кои
то бързат да завършат

от махалата

Надеждно единодушие
изнася (Продължение о* 2 стр.)

О-
зали и на известни опасности, конто се скриват 
аад някои начини на разисквания по отделни въ
проси от комплекса на проблемите за разоръ
жаването. Така например, те посочиха опаснос
тта от воденето на разисквания за контрол, за- 
щото досегашната практика покаава, че тия ра
зисквания ие могат да доведат до съгласие и ч« 
въпросът за контрол трябва да се решава усво- 
редно с превзимвне на практически мерки в об
ластта на разоръжаването. В това отношение с 
особено внимание са приети внушенията, които 
даде югославската делегация. Тя предложи ус
поредно с разискванията и с усилията да се по
стигне общо и пълно разоръжаване, да се прис
тъпи към по-бързо реализир не и постигане иа 
частични начални споразумеятя в отделните об
ласти на разоръжаването. Югославянската Де' 
легация посочи три области където в сегашни
те условия това е осъществимо. Думата е з* А0- 
говорите за намаляване на военните бюджети, 
при условие, че спестяванията осъществени по 
този начин 
звитите

новски поменик“. питаме-кога ще имаме от
ново салон за физкулту
ра? Баскетбол и волейбол 
нямаме. Средства няма, 
но останалото е на лице: 
реквизити и игрище. Не
достига тяло, което да 
събере младежите; от ня 
когашната атлетика няма

поправката, защото знма- 
та е на прага. Хората схва 
щат значението на пътя 
и доброволно се отзова-:шж>I ват- Някога те пеша оти- 

'■^Щ\8*ха към Сурдулица и 
Владичин хан, сега по то 

здзи път минава рейс. Това 
е голямо облекчение за 

# хората от този край Име 
[4-5; нно затова трудовите 
Iкции сега са по-м?совни 

1 по-успешчн отколкого 
когато н да е прели.

Ал Дънков

ни следа.
Само футболът все още 

се държи, но и той 
агония.-„Спортист“ играе 
в Пирожката зона, 
там

е в

но и
търпи неуспехи. Тър-

СЪОБЩЕНИЕ
Следващият брой на ,,Брвтство“

29 ноември с увеличен брой страници.
Прнемзме честитки — реклами от предпри

ятия, организации, учреждения. Рекламите—чес
титки трябва да се

да се използуват за помощ на нер»- 
страни. След това веднага да се пр*' 

стъпи към пренасянето на змачителми колШ*'
сто-

излиза на

ства на нуклеарни материали за научни и 
панскя цели и накрая да се определи безатомв* 
зона в централна Европа. Успоредно с 
великите сили би преговаряли аа намаление^ 
на атомното въоръжение.

изпратят до 24 т. м. Заплащ
ане според тарифата на вестника.

Пионери, в
Т0В»1

Изглед от днешзля следващия брой ще излезе 
вашите деца.

Димнтровгр»д при-! турка — „Братство“ за



братство
7

Археологиче
ски находки 

в Босилеград
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Дълбоката старост на 
някой винаги е предизвик 
вала интересуване: кек е 
живял, какво е претърп
ял през живота си, с ка
кво се е занимавал, хра
нел, колко поколения по
мни и кои събития от ми
налото са оставили по- 
дълбоки следи в съзн;ни 
ето му. Вестниците често 
съобщават за такива стари 
хора и карат читателите 
да им завиждат или да се 
позамислят за своя начин 
на живот..

Димитровградско от
давна е поанато по това, 
че мнозина живеят над 
сте години. На първо мя
сто това са хо,ята от Ви
сок и Бурел, обикнове
но овчари, но между сто 
летницнте има и доста

При изкопаване осно
вите на новостроящата 
се пощенска сграда в 
центъра на Босилеград 
работниците зидари са 
изкопали един мраморен 
паметник с латински над
пис. Смята се, че този па
метник е от времето на 
Рим. Мраморният памет
ник се пази в Общинския 
народен отбор докато не 
дойдат специалисти, кои
то ще разгадаят негово
то потекло, старост и на 
дпис, а след това, ако 
представлява значителна 
историческа ценност, ще 
бъде предаден на музея.

Това не е първи път в 
Босилеград и околности
те му да се нгмират та
кива находки. Преди ня 
колко месеци бяха откри 
ти пръстени кюпове, съ
що при копаене на осно
ви за сграда. Б. Алексов

то най-малко за 1000 го
дини е по-напред от на
шата. Но хората от зем
ята са разочаровани: на 
Венера влчдее ужасна •- 
томна война, която из
глежда ще заличи вся 
ка следа на живота. Хо
рата от земята се връщат 
назад с поръка: ,Не тряб
ва да бъдем като жите
лите на Венера. Трябва 
да се обичаме и да жи
веем в мир и радост*.

Източяогер майското 
филмото предприятие „Де 
фа" завърши научво-фав- 
тастичния филм „Мирна 
звезда*. Действието ста- 
ва през 1975. Ученате от 
цял свят изпращат хора 
на Венера. Пасажерите на 
ракетата са хора от бяла, 
черна и жълта раса. Ра 
кеткта кацва върху Вене 
ра, хората от земята са 
изненадани, когато виж
дат че на Венера съще
ствува цивилизация, кся-
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дина насам редовно е глз 
сувала на всички избори.

Б. Асенов

Най-стара между 
и въобще в Димитров
градско досега

тях и

е баба 
Велика Стоева от Пърто 
попинци. Тя има над 110 
години, още се държи до
бре и често пеша отива
на гости при дъщеря си 

село Моинци, отдалече
но около 3 — 4 километра 
(Дъщеря й е на 70 години) 
Много добре помни вре
мето на турците и знае 
за черкезите к за бунто
вете на християнското на
селение (вероятно вре
мето на 50—70 години на 
миналото столетие) Преди 
известно време тя сама е 
изплела чорапи на своя 
правнук който е отишъл 
в Армията, а от 1945 го-

Баба Велика СШиева 
(стара 110 год) Пред изби- 

раЯелнаШа урна

жени. Подвижни колибиМалките издирвания 
показват, че и сега в Ди
митровградско има хора, 
които са достигнали тая 
възраст: в Димитровград 
например това са: Нико
ла Стаменов, Александър 
Яначков, Марко Минев, 
Днмитрашко Углярев, 
Младен Иванов-Павгеров. 
В село Каменица Петър 
Ранчов, в село Верзвр ба
ба Дона Пешина, в село 
Пъртопопинци-баба Вели
ка Стоева.

Всичките столетници са 
прекарали умерен живот, 
работили са като земедел
ци и овчари, мнозина са 
завършили IV отделение, 
а другите не са ходили 
на училище. При лекар 
някои въобще не са хо
дили, а вякои само по е- 
дин два пъти,

Днешните подвижни 
къщи, които прикачени 
към автомобилите се дви 
жат по шосетата на Евро 
па и Северна Америка, 
имат свой предшественик 
в колибите на овчарите в 
някои области на вашата 
страна. И тези колиби на 
споменитите овчари мо
гат да се пренасят от е- 
дно място на друго, но 
те не са поставени върху 
колела,а върху шейни.

Черногорските пастири 
не дойдоха на тази идея 
заради желанието си да 
пътуват, но от неволя- 
зарад вълците, които пред 
ставг.яват опасност 8а ста
дата. Колибите построени 
върху шейни дават въз-

овчарвте такива колиби 
върху шейни. Те ги прав 
ят, за да могат да съпро
вождат стадата, ковто се

можност на овчарите да 
бъдат постоянно край ста 
дата си и заедно с овчар 
ските кучета да пазят 
стадата си. движат от едно място

на друго, а особено за 
И в селата на Висок— „егрек“ — място където 

Димитровградско, правят лежат овцете.

Сцена из филма „Мирна звезда■

На лоната има жибот?
въглероден двуокис. Той 
също така твърди, че на 
Луната съществува кон
стантна темпервтура и че 
при такива условия мо
гат да се развиват прими
тивни организми. Тикоа 
подкрегя твърденията на 
своя колеги и даже пре
цизира, че такива органи
зми вероятно ж.ивеят в 
кратера — „Плато“.

Познатият съветски би
олог Ерусалимски иастро- 
ботаникът Тиков публи
куваха неотдавна 
трудове, в които твърдят 
че на Луната вероятно 
има живот. Ерусалимски 
предполага, че на съсед
ната планета има вода и

свои

ПОГАНОВЧАНИ — ИИАНЯРИ
В с. Поганово много се 

приказва за това, че в 
самото село и в неговата 
околност т у р ц и, или 
някогашните крърстонос- 
ци са закопали кюпове 
със жълтици. Мнозина, 
подтикнати от тези при
казки, за които не съще
ствуват доказателства, се 
опитват да намерят скри
тото съкровище и копаят 
често по околността на 
селото, но досега без ус
пех. Но това не ги от
чайва. Някои упорити и- 
маняри нощем копаят по 
известни меств, където 
според преданията се на
мира златото. Това го 
правят нощем,защото през 
деня ще им се смеят хо
рата.

ция. Мостът ще има два 
етажа-един за автомобил
ни и друг за железопът
ни съобщения. Той ще 
бъде построен от стома
на, а на най високото мя
сто ще бъде отдалечен 
Ь8 метра од равнището 
на морето.

?ТтШ& 44€Гопоач? АЧПМ&1Ю
Осветление...

Телевизия и в СофияУ Миналата голина НОО в 
Босилеград водеше повече 
сметка за уличното осветле
ние. Тая годива тая грижа 
все повече намалява. А есе
нните дни са дъждовни и 
кални и когато хората тряб 
ва да си отиват вечерно вре
ме трябва да си носят ос- 
светдение Особено трудно 
е преминаването при „ан- 
дака*—долината на Дебри 
дол Мост на прехода няма, 
водата и калта се увелича
ват, а ьяма и електрическа 
крушка на прохода. А там 
трябва да минават мнозина 
босилеградчанн и служащи. 
Въпросът беше повдигнат и 
на едно събрание на изби
рателите но още нишю не 
е направено. На лн трябва 
да се разреше?

тт
Й-ЛШШ програма. Тя работи по 

стандарта на междуна
родната организация за 
радиото и телевизията, 
кс.йто е приет в източно 
—европейските страни.

Първата българска те- 
левйьъоьна станция в Со
фия е пусната в пробно 
действие на 8 ноември 
т.г. Програмата е открита 
с предаване на чествува 
нето на Октомрийската 
революция в София.

Телевизионната станция 
ще дава два пъти седми
чно културно-забавна

тV

ч У. V* .аша ьсьнийжшт^ - . - щшшв Всеки трети ученик 
получава „братство“
ПОГАНОВО. Осмоклас

М. Ф.
(ЗЛОБОДНЕВКА)

гаггггк йКътггг&ькъя.
съ:тои в 18 часа и че на него ще се разглеждах важни въ- 
пооси Поканените прочели, подписали и си помислили. 
Табоанвето е ".казано за 18 часа, което ще рече. ще за
почвай 18 30 ... Аз мога малко а да закъснея. Заради мен 
то вяма да бъде отложено. „Горе-доле всички така помисли
ли и какво се случило: в определеното време дошли само 
някои од управата, в 18 30 цялата управа и вякои членове 
а .19 часа с. събрали всички ■ събранието било открито 

Всичко това звучи като анекдот, ио з« съжаление та- 
Нс У фдкт. С такива явления всекндне-

нашето време е динамично, 
са „заети",

ГИГАНТСКИ
МОСТ ното училище в Погано

во ими повече от триста 
ученика. 5а отбелязване 
е, че училището се е або
нирало на 100 броя от 
вестник „Братство“, което 
ще рече че всеки трети 
ученик получава редовно 
вестника. Учителят

Стадион с топли места
В Дания се подготвят 

на гигантски
В Сан Франциско се 

строи стадион за 20.000 
души. Местата на стади
она ще бъдат топли. За
топлянето на местата ще 
става с топла вода, която 
ще минава през тръби ин
сталирани под седалища
та. Голям бойлер ще за
грява водата и ще изпра 

същата през тръби 
чиято дължина ще дости
га 12 километра.

Б. А.за строеж 
мост, който ще има дъл 

22 километра. Той ...и библиотека?жина
ще свързва островите Фи- 
ьен и Зеланд и ще пред- 

част от бъдещия

На последното заседание 
на Общинското синдикално 
вече в Босилеград беше кон 
статирано, че читалището в 
Босилеград ке работа и 
стои затворено месеци наред 
Покр»П това беше изтъкна
то, че Общинският народен 
отбор заявил, че нямало па
ри за заплащане не едно 
лице, което би се стараело 
за читалището.

Понеже няма друг изход, 
директорът на гимназията е 
обещзл да даде един препо
давател с по-малко часове 
да работи и в читалището...

Да ри с това въпросът е 
разоешен когато се знае, че 
в Босилеград има не само 
ученици, но и граждани ко 
ито обичат да четат, а пре
подавателят не може да стои 
по нял ден в читалището?

Б Дт-кеов

ПО
български език в осмо
класното училище изпол
зва вестника за Синтакти
чен разбор. Погановското 
училище за се: а е най- 
добрият абонент на вест
ник „Братство“.

ставлява 
мост между Дания и Шве-кнва явления все ощз са

закъсняване предизвиква верижна Реаки” 
мнозина вяма да могат да 

да мо-
че едно такова
от закъсшязання, че заради това „„п„ияа няиа 
отмпат на следващото съвещание, че мнозина няма

посетя? .«плануваното книо-предста.ление че вякпи 
ще закъснеят с подготовката на мнозина
вит си късат нервите... А това е Р У с п0Д_
все още „времето не “ЧИ"СТР като се вадоволя-аме

?йН/агййгс
■вийте си и в това отношение ■вцитесии впечатление ни
н. масови” събрания. Колко пъти точната половина 
на масовите ^ Сточната! Ако би седнал човек «г

помножи с изгубените минути а 
стой »ост на техния трудочас, — ои 

конто ние хвърляне

„Активист“

ща

1 Родиш в 11пин?
0/ Според изследванията свои средства и доброво

на специалисти край село 
местността

(БИЛЯРД 0
оставя картината 

чака 
числото ж лен труд пробните изко

пни ви 25 мстр . С рабо-
овави друга 
на вовсаству.влшите да 
всичко това с средната

невидими
Сс * Поганово, в 

„Глзма“, се намират 
лежи ни въглища.

Милко Златанов,

тьта ше ръководи стари
ят рудничар от Поганово 
Асен Миланов. Доволно
то намерят очаквания 
пласт отвъглищ-, ще бъ
дат вложени средства За 
редовно 
Съществува въшожюст 
погановчвни да получат 
рудник, ако се получат 
положителен резултати.

за-мвлионв,се получила
вятъра. „„.минаваме през тези слабости вето казва

Ние лесно пр ._„.нне „е у културните народи не 
ме, като че ли »а 0ПРа"“®ни®’се яаже редовно-отделно и ма 
. така и в.късвя.аме :тъйI Д* « '3,късиянаме
еово. Закъсняваме за събрания или беседа, , къ..
ва рвбота, закъсняваме ’ При изпълнение на обновяваме з* васедавия. закъснявам г дума,
вият* пък и при ивпълиение на поръчките... с ,
бе» обиждаие много закъсняваме я*0 сте съгласни да сви-До кога така другари! Хайде "юст^ тозн
каме едно алседание "а овие. На ювл заседание вси-
въпрое. Но само при едно усаовие. Мтрин Геров
чвн да дойдеме ва време!

Неот-
.БРА IСТВО в-' Шник на 
българ като иалцинсШво 

в Югославия
давна
инженер от мннаМъзгош, 

жителите на По-подкани
гвново към една акцг.я: 
да започнат с пробни из- 

']) копки в „Глама“. Пога- 
^ новчани приеха с радост

и обе

Редактори — уредници: 
Марин М шпеков и 

Мини Н йкпв
експлоатиране.

\
/

.ГРАФИКА" 
— Пир^й — »■' < -О

Печа^нина
М хй-
че не_ Постияио I»“ сред

ме упрекват 
активен!?

това предложение 
щаха да започнат състе и пак 

сам обществено
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Чзратмпбо КУЛТУРА ★ ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО *★

Босилеград:Димитровград се нуждае од една
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИПРИМЕРНА БИБЛИОТЕКА „ПОКОРНО ДОНА. 
СЯМ“.,.—чешки цвет«а 
филм. Това всъщност« 
II част от филма зад0 
брия войник Швев* 
направен по познати* 
роман на Хашек. Въа 
филма се разказва аа 
духовитите и сатири*.

х*Р»ктер 
приключения на Швейк 
Който е гледал пърВ1! 
та част през миналата 
седмица с радост ще 
проследи и втората. 34. 
служава да се видн| 

„ТАТКО ВЪРНИ 
СЕ“ — английски филц 
Във филма е обработе 
ва една семейна драна. 

Несъгласията

вземат мерки читалнята 
да се отдели от канце
ларията с книгите, да се 
възстанови редовно ра
ботно време с посетите
лите, да се проведе акция 
за събиране на книжния 
фонд и за увеличение на 
същия чрез съответна ак
ция и чрез помощта на 
отделни лица,организации 
и предприятия. Библиоте 
ката е длъжна да възстя- 

връзка 
читалища,

за политическата литера-Преа изминалия месец 
(„Месец на книгата“) мно 
го «е писа ■ говори за 
нашето библиотекарско де ратура. Към библиотека- 
ло, че длже и специални та не съществува ни ор- 
съвещання се организира- ган на общественото са- 
ха в Белград по тези въп- моунравление — библио- 
рося. Библиотеката все текарски съвет!? Библно- 
повече се очертава като

ност на просветните рабо
тници в културния 
и забавен живот на 
младежта в Босилеград- 
око. Също така бяха кон
статирани и някои слабо
сти в работата на общин
ския съвет за просвета и 
култура особено ненавре
менното снабдяване на у

туря, а и да не говорим 
■а (професионалната лите-

Неотдавна се състоя 
отчетно—изборно събра

на сдружението на 
работници

ние
просветните 
от общината Босилеград. 
На събранието присъстну- 
ваха над 90 просветни 
работници од града и се
лата, които влизат в съ
става на Босилеградската 
община. Събранието из
слуша доклада на стара
та управа, в който бяха 
набелязани успехите и не
достатъците в работата 
на сдружението. Сдруже
нието на просветните ра
ботници е дало значител
ни резултати в областта 
на идейно-политическото 
и специално образоваисе 
на своето членство, в об

ии по своя

йШважна културно-полити
ческа институция, като 
„училище за всички“, о 
собено днес когато се за
почва широка акция за 
допълнително образова
ние на възрастните, когн- 
то у нас работят редица 
партийни школи, курсове 
и пр. С други думи, би
блиотеката не трябва да 
бъде вече изолирана ин 
ституция, а активен дви
гател в нашия културно- 
политически и обществен 
живот. В това отношение

чилищата с нужните адми 
нистративни и други ма
териали.

На края беше избрано 
ново ръководство от де
вет члена.

8 нови постоянна 
със селските 
да им униже нужната по
мощ и да ги обслужва 
амбулантно с книги. Ди
митровград може и тря
бва да има образцова би
блиотека и средствата 
трябва към нея да се о- 
рнентират, а не да се раз- 
хрвърлят. Когато имаме 
централна библиотека тя 
ще може да обслужва с 
книги и селата коиго се

■Г’.. ■

А Л':тт ■I1Ш1I Ст. Петков
меж

ду съпрузите, които 
идват от тяхната твър. 
дсглавост, довеждат до 
развод. Трите децараз 
лично приемат това ре- 
щение и всяко дете В! 
свой начин страда. Съ

.V: Ученическа помощ‘А.

В Босилеград съществу
ва основно осмокласно у- 
чилище, един^клас от гим
назията и средно икоио- 
мич-еско училище. От на
чалото на учебната година 
досега учениците от тия 
училища са провели осем 
трудови акции, на които 
са участвували над 3.200 
ученика или средно по 
400 ученика в една тру
дова акцея. Във всичките 
акции са дадени около 
20.200 трудочаса. Учени
ците са участвували, съ 
вместно с членовете на 
обществено- политически
те организации в залеся
ването на местностите о- 
коло Босилеград, в по
правката ва пътя към Вла- 
сина, в копаене на дупки 
за овощни дръвчета м пр.

ластта на училищната ре
форма и развитие на кул
турно—просветния живот 
в селото и града. Всички 
членове са взели участие 
в културно—просветната 
рьбота в селата, а голям 
брой просветни работници 
заема ръководни длъж
ности в обществено-поли 
тическите и културно про
светни организации. В ра 
зисквенваяа по доклада 
се изтъкна правилната по 
литика на сдружението 
към въвеждането на нови 
форми в просветното де
ло, конто обезпечават все
странно образование на

м нашето законодателство 
ще каже наскоро своята 
дума.

Но дали ние можем да 
бъдем доволни с библио 
теката в Димитровград, 
която трябва да изпълня 
ва ролята на централна 
библиотека в общината?
Отговорът е отрицателен.
Може да се каже, че в 
сравнение с грижите за 
училищата, библиотеката 
е почти занемаоена, за
бравена. Тя изобщо не е 
в ролята си. Превърнела 
се е в складче с книги, 
които един служещ (кой
то не е библиотекар и 
който има и други задъл
жения!) разделя на инте
ресуващите се. Къде е не 
говата работа с чиптелите.
Къде е работата му въоху 
каталога, върху организи 
райе на беседи за нови кнн 
ги върху пропагиоачето 
на книгата... Книжният 
фонд на библиотек-та е 
твърде скромен, а м -ого 
от книгите ся безследно 
изчезнали. Попълване 
библиотеката г нови кни
ги ве е системно,, пък и 
■е съществуват средства 
31 това. Фондът на кнн 
ги на български език е 
твърде скромен. Подобно 
нещо можем да кажем и

*А/^А^ЛАЛЛАЛУЧ/ЧОААА/\ЛАА/

прузите виждат гре
шките си, страданият! 
иа децата си н отново 
се събират и продъл
жават съпружески жа- 
вот заедно с децата си.

. ВЕЩИЦИТЕ ОТ 
САЛЕМ“ 
френски филм според 
известната драма ва 
Артур Милер. Главните 
рол-и изпълняват Иа 
Монтан и Симон Сино

Библиотеката в Димитровград нуждаяат от известна ли
тература. Днешното поло 
жение на библиотеката не

теката трябва обезателно 
да се отдели от киното и 
да стане отделно учреж 
дение, 
щата, да 
средства и квалифициран 
кадър, който ще може да 
се справи със задачите, 
които се поставят пред 
нея. Би трябвало да се

задоволява и отговорни
те фактори би трябвало 
да се позанимаят с този 
важен проблем и да на
мерят средства и кадри 
за неговото правилно ра
зрешаване.

к а к т о учили- 
получи свои

немско-

М. Младенов

ре. Това е един голям 
филм, който се ползва 
със световен успех. В 
него се говврн за рели
гиозния фанатизъм Б1 
протестантската секта 
в местото Сал-ем, и ; 
тежките последици кг ' 
авто този фанатизъм да 
нася. Това е филм аа 

страдания,

БОСИЛЕГРАД ОФОРМИ 
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 

ОБЩНОСТ
учащата се младеж, и ну
ждата от засилена актив-

ганизационно влизат вси
чките културно просвет
ни дружества од града 
и селата на тая община. 
В ръководството на Кул
турно просветната об
щност са избрани 15 ду
ши просветим и други 
работници и служащи от 
града и активни младежи 
и селяни.

Създаването на Кул
турно просветна общност 
в Босилеградско, което 
идва с закъснение, ще да 
де нови възможности за 
по активна работа на кул 
турно-просветното поле.

Босиле-Неотдавна в 
град се състоя съвместно 
събрание на просветните 
работници, профсъюзните 
организации и на младеж
ката организация на кое
то бяха разгледани въпро 
сите за културно просве
тната дейност в града и 
селата от Босилеградска- 
та община. След като се

хорските 
страсти, за чистите сър 
ца и подлите души, за 
средневековнъта при 
мвтнвност, за трагеди
ята на млади и стари. 
Реалистичеш откъс от 
живота през 1690 год. 

Ще видиме един ис-
художествен

филм (и като литератУ' 
изпълнение) 

за топла

нуждите одизтъкнаха 
една централна организа
ция на културно просве 
тната работа беше офор
мена Културно-просветна 
общност на Босилеград
ската община, в която ор

тинскн

ра и като 
и затова е 
препоръчване.

Иаан^Миланов VIII* „ДЪЖД"

погледна кръстосаните ремъци ва Нвкол».
— Хайде, естави си оръжието, па ше 

открехна да надникнеш.}
Очите на Николетина се изцъклях*.
— Оръжието ли? Какво оржие?!

Богор»-

— Ама Ти луд ли сн, нли ми се поди
граваш? —*намусв се нач 1лниьъг на караула. 
— Да се примъкваш по корем, аа заоеданието 
на АВНОЮ?!

—- Какво се чуднш? —- изпъчи се Нико 
ла. — Аз по времето на боя половввта Би- 
хач пропълзях по корем, все ще изкарам десе 
Тина крачки до салова.

Началвикът н* караула само изпухтя, 
сЯкаш не зяаеше какво още ла каже. Нвколв- 
тива се огледа към ЙОт^ш Йеж, койго ге бе
ше приближил аа три-чгтнри крачки до тях и 
полуст.рдито, полу на шега му намигва.

— Чуваш ли, Йовица? Не ми дават ■ 
да вадвикна. Тук нещо ме съмнява

Какво ще те съмнява? — начумерено 
отсече началникът.

Как какво? — из ърси Николетнва. — 
Ако тук се събира истинско ваше правител
ство, какво толкова Ще се крие и Ще се охоа- 
вява от мене? Я/о да не може да надникна?

— Не може и това си е! — заннати се 
началникът аа караула без никакво друго 
обяснение.

Бранно Чопич

Николетина Бурсач съм се да ве си свалям оръжието чак 
лин, та и Сега ве искам, вкб ще света 
днца да видя в салова. ,,

— Прави, както знаеш, брвт! — ■ ,
с ръка началникът, ва когото вече му ом(> ( 
ла се разправя, и заедно с караулния във 
Николетина в сградата, открехна предп* 
вратата вя салона и рече шепнешком; - 

— X йде, но само воса сн да “У“ р. 
Николетнва се сви, затаи дъх в ** у 

на само с едно око през теснея процеп 
вратата и касата. Чак след няколко игт 
чалннкът едвам го дочу да съска:

почтввеа^ 
о*сйа°’

(ОТКЪС)
В настъпилата след освобождението 

■а Бнхач бъркотия н оуматоха, .юглто и коми
сарят им беше рансв, никой ве свари 
ясна Никеловата рота попробно 
яакво същност представлява АВНС Ю и 61 йци 
те равбраха главво товв, че в Бихач се съби
ра цартааанското правителство. Оня Новак, 
ученикът, се опита по свой начин 
екш нещо повече во бойците почти не го слу
шаха ■ още по-малко му вярваха: какво знае 
той, от вчера е в ротата, а освен това им * в 
копринено шалче на врата си, господин ,Ех, 
да беше тук техивят някогашен Ученвк щеше 
да а съесем друго“ — казаха те.

Николетина се умълча, заклати се крей 
колоната като натоварен млнвар и когато ро
тата вай сетне беше настанена в града, извика 
Иовнца настрани.

Николетина и иска да мине.
— Не може, другарю.
Николетина се дърпа, сяхми са го увгли 

ли, и мрачно се заглежта в часовоя.
— 3 що да не може, на теб какво

да раз- 
и точво

ти
Iстава?

— Не може, вътре има заседание.
— Че аз точио затуй съм дошъл.
Партизанинът вика началника на карау

ла и той, след като се убеждава, че Николети 
на нв е нито делегат, вито гост, важно клати 
глава.

да им обЯ

I
— У-ух майко мила, че тук

са военни!— Не може, Кгкво ще правиш вътре?
— Искам да видя кон са там.
— Гледай го. Какво общо имаш

малко по-спИ после прошепне 
сякаш обясняваше на самия себе си: .||(|, 

— Ами да. цялата страна е въ>
Дори и дядовците намъкнаха униформа 
и едва поп, да му се ве види! е цо-

От желание да види колкото и в#|сс 
вече, тоц беше навтЯл цялата ев г ввПоч0*1 
дателната зала. Крайните делегати > . а
да се озъртат, като усетиха по ГЪР° гоГ^ 
течение, во Николе1нва се дръпва -0 г°*
му сесторв, че от председателското кр
забелязал самият Върховен главнохо"

Унесен в заслепен, той едва-ея** В| < 
в полумрака ва хола начелшвка ва * у * 
с укор заклати глава. ...аШ*

— А тн така, звачв? Не ме х I*1* 
видя нашата гордост, тяя. • тия. - в{,е?А 
че лн сам цар Лазар ги е еввкая в о0|еГ 

— Нали ти идвах, другар»: 
ен е заповед.

— Ех, видя ее че и твоите » «е щ 
и моите, на царе са служили. 3»'”’ .* 
иа вратата... Вече се бях взплашвл 
дошъя някой от ЛОИХОИСКОТО Чр*р
Щом толкова се виатиш.

с таяработа?
Николетнва ее завнаТи.
Я го виж, какво общп съм имал! Вече 

втора година си проливам кръвта, глав та съм 
си заложил, а сега, когато се гласи 
държава, тук някой ми пречи да разбера 
изглежда тгя работа. Слабо се чуваш, прия
телю! Аз имам право...

-“ Зяачи, ти не ми даваш да ввдЯ мое
то си правителство? — пребледня Николетнва 
и се надвеси над него.

— Аз не ти давам, какво от туй!
Николетина се обървя ряжо и нзсъско:
— Йовица, повикай ротата.
И Йовица,

пзднаха в неприятно положение.
— Сега пък тая рота каква е? — илвъ- 

си се началникът.
— Млята рота! — извика Никола, —■ 
можлхме да пробием бункерите пред Би- 

хач и да се промъкнем през моста, по който 
шареха пет картечници, вяма да ни се опъне и 
тая краогава врата е двама караулни.

Йовица се приближа към началяика в 
аагрвжепо му подвикна:

~ Пусви го да надвикне, другарю, че 
какъито е пернат, дявол да го вземе, ще на
прави някоя история. Ротата е луда за него 

Началлнвгьт ядосано се изплю н кисело

— Слушай, аз отавам 
|. ва там. Няма да г- 

— Къде бе?
— Там, в тоя АВНОЮ.

Теб какво та ватеоесува?
Я то гледай! — облещя се 

рът. — Гаасв

Iда видя какво ста- 
□овреан малко контрола.

власт и
как

команн-
______  ве правителството, държавна
Хц«1;, нТ?оГ. Те в"еРе'Ува1 Искам

Няколедяиа се стегва и издокара, кол
кото можеше, ■ с решителна крачка, настръх- 
■аа, замарщирува по уавцата към зградата, в 
която заседаваше събранието Като я гледа 
опъи, асе нещо му се струва, че през ноември 
е* • сражавал точво край тая къща Това му 
дааа още по-голям кураж да упорствувл в сво- 
ато намерение. 1

Пред самата ограда го спира 
— Ей. другарю, къде?
— Само да надзърна —

и началникът на караула из-
Началиикът на караула малко се стъписа 
— Никой не тн казва, другарю, че ня

маш право да се намесваш в това вещо, во... 
забранено е, брат, да се влиза, докато работ
ят, заповед.

*
»<(

Щом
*■— Чакай б-, младежъ, аз ие 

бия тъпан в да вдигам цялата къща ва глава
та си. Ще влезна тихичко 
дят вътре.

мисля да

и ще зърна кои се-

— И това не де може, другарю. 
Николетина нетърпеливо се почеса.
— Добре, тогава да се промъкна по ко

рем и само мъянчко да ваднвкна 
прикритие.

караулът.
иаалд вякоеделово казва


