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Роди се в огъня на Народоос
в «Убедителната борба из кръвта
на най-добрите синове и дъще
ри на Родината. Растеше и се
развиваше в народната револю
ция. Нейното създаване
беше
съвсем по-друго от създаване
то на която и да било армия в
света.
Нърва пролетарска бригада
бе образувана на 22 декември
1941 година в малкото селище
Рудо, в студена декемврийска
виелица, по време на отмората
между Първата и Втората не
приятелска офанзива.
Така бяха образувани и дру
гите единици на Народоосвобо
дителната войска. В непрекъс
нати борби и усилия, в хода на
четири сУрови години на война
бе създадена Югославската пародна армия.
Тя преди всичко е нродна ар
мия. В нейните редици.' в ней
ния боен строй нашите народи
даваха на й - ми.тото ои: своите
синове и дъщери.
Тя е армия на братството на
нашите народи. Братството и е
динството се ковеше на дело, в
борбата. Ковеха го взаимно сър
бски. хърватски, словенски, ма
кедонски и черногорски брига
ди. То бе нашето най-боево оръ
жие, което изковахме в сурова
та ковачница на войната.
Днес з нея владее нов дух, с
който бе закърмена още в нача
лото на създаването си. Той се
проявява най-напред в хуманно
то отношение между комдаирите и войниците. Командирът
гледа човек във войника и се
отнася към него с човешка
грижа.
За изграждането на такава ар
мия най-голяма заслуга носи
другарят Хито, неин организа
тор и учител, творец на нейната стратегия и тактика, С него
през Народсосвободителна вой
на нашата армия решаваше най
трудните боеви задачи и нанас
яше съкрушителни удари на
врага. И днес той е неин върхо
вей комендант.
Под неговото
ръководство тя продължава да
ее развива и изгражда в сигу
рен защитник на безлрепятевеиото развитие на нашата социа
листическа общност.
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Заради това ние казваме, че
нашите нареди могат да бъдат
сигруни Б своята армия, готова
да изпълни Успешно всички за
дачи и из иск ес,чия на нашата
народна отбрана.
Нашата армня огромно е доприпесла и р. изграждането на
своята социалистическа родила.
Частите на ЮНА построиха по
вече от 1.000 километра съвре
менни пътища, към
150 клм.
железопътни линии, към 230 мо
стог.е и повече от 100 тулела.
Чрез военно-техническата под
гстс.Ека в армията на нашата ро
дина е оказана огромна помощ.
От края на войната. До 196ч го
дина са подготвени на- 600 хил
яди специалисти—шофьори, ра
, диотелОгрГ(Фиоггп, телефонисти,
болниегледачи и др. Във воен
но-са,кнтарните заведения са ле
куванк кад 5,5 милиона граж
дани.
Войниците и командирите на
ЮНА се изтъкват
специално
когатс някои наши краища и
хора сполетят природни бедст
вия, каквито са наводненията,
пожарите и др. Още свеж е спо
менът за героичните и незабра
вими подвизи на нашите армей
ци в спасяването на скопеното
население след катастрофално
то земетресение. С безпримерен
и самостзержеп труд, в денона
Щеа борба за спасяване на чове
шки животи там те изписаха е
дна ст най-хубавите страници
Ст следвоенното пожертвувание
на армията.
'Тези. качества на нашата ар
мия: единството и сплотеност
та, огромният боеви опит и Ре
волюционните традиции, упори
ткят труд в следвоенните годи
ни пс укрепване на нейната бо
есгроссбност, нейната градивна
дейност във всички области на
нашия обществен живот я пра
вят обичана от нашите труде
щи се. Нейните качества й обезпечиха престиж и вън от
границите на нашата страна.
Тя не е само сигурна спора на
кашата народна етбраиа, но —
съгласно с цялото ни социали
стическо развитие и миролюби
е и мегъщ ин
ва политика
струмент на мира.
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Синдикална изборна конференция в Димитровград

Налога се по-интензивна робота по
статутите на трудовите организации
— Преминаването на 42-часова трудова седмица търси значително увеличение
на йроизводишелноешша на труда и използването на вътрешните резерви
Динамиката на стопанския ход
на димитровградска комуна на
лага още пс-широко включва
не на врички общественочполи
тическп сили за разрешаването
на проблемите, които придружа
ват всяко такова стремително
развитие, се изтъкна на състо
ялата се на 14 декември тази
година Общинска синдикална и.
зборна конференция в Димитро
Еград.
В- доклада на Илия Петров,
председател на Общинския син
дикален съвет е дадено видно
място на все по-широката и попълна роля на синдиката в раз
решаването на най-острите про
изводствени проблеми в пред
приятията. земеделските коопе
рацни и пр.
В течение на текущата годи
на, се изтъъква в доклада, син
дикалните подружници в Дими
голямо
тровградско посветиха
подобрението на
внимание на
труда.
производителността на
а напоследък влагат усилия и
труд за по-успешното и правил
ното изготвяне на статутите на
Но в
трудовите организации,
повечето димитровградски пред
приятия., кооперации, училища,
изготвянето
местни общности,
на статутите Се намира в начал
на фаза. Дори в някои коопера
ции и стопански предприятия
- и не се започнало!
Главната причина за бавното
изготвяне на статутите лежи
преди всичко в липсата на кад
ри. Много комисии за изгогвя-

кето на тозт-1 важен документ,
който ще трябва да урежда пра
вата и задълженията на всекиго в трудовата организация не
могат да ги изготвят. Затова Об
щш-юимт синдикален съвет, за
напред ще им оказва още по-го
ляма помощ.
За тази цел в началото на та
зи година се организираха и
няколко семинара. Много от ко
мисиите обаче не са се потру
дили да приложат тия знания и
работата върху статутите при
тях е на мрътва точка. При из
готвянето на статутите досега
са изготвили тези
планове.
Закъснението
в из
готвянето на тези планове ще
бъде вредно във всяко отноше
ние. защото комисиите, които
чакат да дойде дванадесетия
час, неща
успеят
да
даотражедат
най-вярно
ние на стремежите
на тези
трудови организации и техните
седмогодишни перспективи. А
за младите димитровградски пре
дггриятия, много от които се на
мират пред реконструкция, тези
документи ще бъдат от жизнено
значение. Затова в работата вър
ху тези документи занапред тря
бва да се дава повече място на
опганите на работническото и
обществено самоуправление. Пла
новете ще трябва предварително
да се обсъдят по стопанските
единици, а след това специални
комисии да направят от тези
предложения пълноважен доку
мент за всички.

Недостатъчни приготовления за преминаване
към 42-часова трудова седмица
Преминаването към 42-часова
трудова седмица е тема на разис
кване във всички предприятия
у нас. Някои предприятия ве
че и минаха към такава. При
иас обаче още липсват условия.
А синдикалните подружници
са ония фактори, които трябва
да работят върху това. Преди
всичко, за дя се премине към
42-часова трудова седмица ще
трябва да разрешим много про

блеми и въпроси
свързани с
производството в нашето стопа
нство. На първо място, в някои
предприятия в нашата комуна
все още не е постигната задово
производителност. За
лителиа
минаване към 42-часова трудова
седмица — голямо внимание ще
трябва да се обърне на използ
резерви,
ването на вътрешни
по-голяма икономичност в рабо
тата и пр. Освен това налага се
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и още по-пълно прилагане ня
правилниците за разпределение
на доходите, което досега в нл
кои стопански организации не
беше случай.

Пак за кадрите
в стопанството
“Ч9
В разискванията, които стана
ха след доклада взе участие ГЕ
секретарят
ОРГИ АЛЕКСОВ,
на общинският комитет на СКС
стопанство
димитровградското
върху кадровото състояние в
стопанство
дмиитровградското
и някои други производствени
проблеми. Той изтъкна, че зана
пред ще трябва да ое обърне посериозно внимание на кадрите
в стопанството, защото те са но
сители на съвременното произ
водство.
— В някои предприятия съ
ществува убеждение, каза той,
че старите майстори са добри и
никой не се старае да се подо
бри качеството на производство
то. Напротив. Днес когато ди
митровградските
предприятия
комбинат
Димитровград”, „Ци
ле” и други не произвеждат са
м0 за димитровградския пазар,
който отдавна е заситен, а за
югославския и чуждия пазар, то
гава, съвсем естествено е и пр
оизводствого да бъде виСокока
чествено... Затова
съществува
ЮС и др.
И по отношение на възнагра
жденията има доста неразбирания. Нашето младо димитровгр
адско рабопшчество трябва да
разбере, че
възнаграждението
зависи от осъщетвеното произ
водство- Тъкмо тук се състои
и способността на по-квалифи
цираните работници, а не в ди
пломите . ..
Съвременното
производство
налага и все по-пълно прилага
не на модерен технологически
процес. Затова занапред димит
ровградското стопанство ще има нужда от разни специалис
ти. Някои предприятия и земе
делски кооперации
предприе
мат мерки за школуването на
такъв, обаче има и такива, кои
то и по на-татък чакат... Тук е
тъкмо мястото и намесата на
синдикалната пОдружница. Тл
трябва да се бори и за пълното
прилагано на правилниците за
разпределението на личните до
ходи. През 1964 година ще тряб
ва да се обърне още по-серноз ‘
но втшандие на професионал
ното издигане на работниците,
за да можем наред с това да
очакваме повече и по-качестве_
Но производство.
В ло-1та|гатъшш1те разисква
ния. които станаха във връзка
с работата на синдикалните по
дружшщи се подчерта необхо
димата сг засилването на борба
та за по-високо производство,
правилно отношение към кадри
те и други въпроси.
За делегати на Околийската.
синдикална конференция избра
следнито делегати Илия Петров,
Митко Томов и Ядрапка Стаменковнч.
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Нови явления в развитието на
производственото сътрудничество
1 /

На 10 т. м. в Белград бе про
ведено заседание на Управител
вия съвет на главния съюз ка
югославските земеделски коогге
рацни, на коет0 покрай другото
се разисква върху производство
ного сътрудничество на коопе
рациите с индивидуалните про
изводцтели.
Подчерта се, че производство
ното сътрудничество вече се утвърждава като инструмент на
нашата аграрна политика за
подтикване на селскостопанско
то производство и в частния се
ктор. Въпреки някои колебания
Се отбелязва постоянен възход
и увеличение на производство
то при условията иа производ
ствено съдружие между коопе
рацията н частния земеделски
производител. В производството
на зърнените храни това произ
водствено сътрудничество сега
нало съществен фактор, а в про
нзеодсгвото на пшеница има ре
шаваща роля дори.
През последните две години
се забелязват различни явления в областта на това сътруд
кичество, Тази година
редица
кооперации се постараха да вле
зат в такива икономически огг-ношения с частните земеделски
производители. Тези отношения
представляват ново качество в
създаването на по-дълготрайни
производствени връзки. Именно
те дойдоха до заключение, че
при досегашния начин на сътру
днггчество не се псешгат въз
можните ефекти и затова запо
чват да се раждат нови вариян
ти на производствено сътрудни
чество и нови стацовигца към
индивидуалния производпл-сътрудник.
Една от основшгте отличигел
ни черти на производственото
сътрудничество през последни
те години е отсъствието на вза
имна връзка между полевъдно
то и животновъдното производ
ство при сключването на дого
вори За съвместно производство. Това е в пълна противопо
ложеност с промените в струк
турата на производството и на
дохода на частните сопанн, на

За прославените съзетски ма
ршали и пълководци в гражда
нската зойна кои)го по-късно
изгубиха живота си в Сталинови
те чистки, досега е писачо мно
го пъти. Техните личности са
осветени в мемоари ата литера
тура и биографичзски фейлф
гони. Партийното
списание
„Въпроси истории КПСС" пуб_
лкуза труд в който изнася об
стоятелствата при които Сталин
е ликвдирал високите ръково
дители на Червената армия.
Тоза ставаше в предвоенните
години имено 1937—1941 година
в дните когато се засилваше ге
рманският фашизъм,
когато
Хитлер се подготвяше за война
Сталинозите „интервенции * от
слабнаха Съветската армия за
рад което Съветските въо
ръжени сили по-късчо претър
пяха голями загуби, а заедно с
тях и целият съветски народ.
ЗДОКОБЕН СТАЛИНОВ ТЕЗИС
>Числеността н"а съветската армия — четири години преди
нападението на фашистка Гер
мания зърху Съветския с-ьгор
Ье беше малка Червената ар
мия наброяваше
4,2 милио
на или тв*и пъти повееч отколкото през 1933 година, когато
Хитлер дойде на власт.
Но все пак отбранителната
епсособност на съветската ар
мия не укрепваше бързо зарад
Сталшчовите ..интервенции”
в
нея. Точло по това време. 1937
годин*, се засилиха сталински
те ретглесалии против партий
ни. Аържазни, стопански и вое
нни кадри.
Платформа за организиране
то и провеждането на чистките
Сталин намери з своя тезис. ко
дто съобщи на Пленума на ЦК
ва ВКП(б) през март 1937 годи
ла. Според този злокобен Стали
нов тезис — класовата борба з
•СССР трябваше да се изостря
успоредно с укрепването на со
циализма!
Тази дълбоко погрешна теоретическа формула послужи
■пя Сталин за грубо нарушаза-

тяхното настояване да постигне
финално производство, като свъ
рже полевъдствого и животно
въдството. Всичко това се одраз
ява върху структурата и голе
мината на съвкупния нрнход па
домакинствата от своето отопаи
стео. по специално на парична
та МУ част От приходите. Във
Войводпна например, къдото угояването на свине е най-силно,
общите парични приходи на сре
дио земеделско стопапегво от
полевъдио производство през
1962 година са възлизали на
126,500 динара рещу 111.500 ди
нара през 1957 година. В живот
иовъдстеого паричните прихо
ди са се увеличили за същото
време от 75.000 динара на 171
хиляда Д1 цгярап.
Някои земеделски коопера
ции се опитват по разпи начи
ни да обхванат в кооперативно
сътрудничество индивидуалните
стопанства по комлексно. Обща
черта на тези опити е свързва
нето на полевъдпото и живот
новъдното производство. Дина
мичните и дълбоки промени
на наша аграрна структура оса
бено в някои райони наложиха
пред кооперациите по-ясио да
определят положението на ин
дивидуалния производител като
производствен сътрудник и про
блема на неговото егзистиране
и възможността за отслабване
на неговите връзки със земята.
Трудовите отпошения
на кооператгтте
Общото и най-чувствителното
при това е фактът, че се разгле
жда възможността от основава
не на трудови отношения с час
тните производители с цел да
се създадаг по-здрави и по-тра
йни за неговото стопанство ко
оперативни отношения при ко
ето обществените сили биха имали решаващо влняшге. което
би било приемливо за частния
производител. Тези опити засе
га са единични и в близко вре
ме не може да е очаква по ши
рока акция, тъй като пречките
и проблемите са дълбоки и мно

гобройни. Най-напред коопера
циите, конто са сс заели с това
проучват обема па производство
то, необходимо да обезпечи ли
чния доход за един месец, стру
ктурата на това производство и
перспективата на ш>-иататъшно
то развитие на това отношение.
Разбира се, това са важни опи
ти. които изискват специални
изследвания и непрестанно сле
дене, какви стремления ще въз
ннкват при тези елношемия.
Интеграционни свързвания па
кооперациите и другите сто
па,веки организации
Развитието на производството
специално на животновъдство
то. изис1сва да ае определят и
съгледат нуждите ги определе
ни пелребители, кяквито са пре
работвагелпата промишленост.
снабдяването на градовете и дру
ги. Договорирането па това про
изводство представлява елемент
на планираните и трябва да бъ
дс свързано с производството на
суровини и доработването на те
зи .произведения. Затова се налага земеделските кооперацил
да организират и уговарят про
изводството, обаче също така е
необходимо да се уговарят И до
ставките на дадени организацип. Такива договорят са възмо
жни при сравнително стабилни
условия на работа, при обезпе
чаване условията за производство. съгласуване на цените на
материял
въз производствения
и на производството на тези ор
ганнзации.
Като фактор на_ плановото
развитие и насочване на произ
еодствсто в организациите зна
чителна роля имат деловите сд
ружения. Някои от тях групи
рат производителните на суро
вини (кооперациите и обществе
ниге земедлеки стопанства) и
търговските и преработвателни
те предприятия, като по такъв
начин
съгласуват и развиват
производството съобразно с по
гребите на сдружените органи
зации.

БЕН БЕЛА ЗА СЪТРУДНИЧЕ
СТВОТО С ЮГОСЛАВИЯ
В интервю на коресподента
1га ТАНюГ в Алжир Бен Бела
е казал следното за сътрудниче
сгвото с Югославия:
Югосла
н Социалистическа
вия по всичко ние е най-близ
ка в Европа. Нашата борба се
ползваше с голяма подкрепа о
казвана от нейните народи и
дейното правителство. Лично
ми са известни инициативите
Ма маршал Тито з таза отноше
Ние. За* нас маршал Тито е ве
лик революционер и човек на
мира. Той не се поколеба, кога
то трябваше да се помогне пр
аюдивото дело на алжирския
народ, без оглед, че това съз
даваше трудности на Югослазия в нейните нормални отио
шеиия с Някои западни стра
ни. Нашите две страни имат вс
ички условия за действително
л братско сътрудничество как_
то з борбата за мир и по-лобрм
отношения между паролите и
държавите така и ка икономи
ческого поле- Надявам се че
наскоро ще посетя Югославия
и се радвам на срещата ми с!
нейните народи президента Ти
то и останалите югославски ръ
козоднтели. Алжир е рещил да
изгради социализъм.. Опитът
на Югославия е за нас голяма
подкрепа защото за една годи
на независим живот ние почус
твувахме, че следза да вървил!
по специфичен път и че така
най-бързо и най-Добре ще посц

/

Успешен полет
Москва —Антарктпк
Ава съветски самолета „Илю
гшгн-18“ наггразиха през пърйгз
та половина на месеца успеш
ен междуконтинентален полет
от Москва до Алтарктик. След
малки затруднения съветските
смаолети успешно се приземи
ха в базата „Мирний“, която
от Москва е отдалечена 25.000
километра. Това разстояние са
молетнте направиха без спуска
не Като не се вземе под внима
ние принудаителдото приземя
ван- в ледената оаза Бенгер.

Как Сшалин е ликвидирал ръко
водители на Червената армия
не на социалистическата Закона
ст. за предприемане на масоз
ни репресалии и за по-нататъш
ното укрепване на личната му
власт. Сталин заяви на този па
ртиен пленум, че с разоблича
ването иа ..Враговете на наро
да"' се е закъсняло няколко го
дини!
Така започнаха Сталш-гзите
чистки конто не отминаха и Че
рвената армия.
КАРИЕРИСТИТЕ НА

чалшчкгът ня Воената академия
„Фрунзе" А. И. Корк и др.
За един от организаторите
„на контр арезодюциоича|га фа_
шиска организация” и за ,„вра
га на нарс-да” бе провъзгласен
н първият замесннк на народ

ДЕЛО

Вече праз май 1937 година ка
риеристи и провокатори от На
родния комисарят на вътрешни
те работи започнаха да провеж
дат Сталиновата линия от фев
руарско-м артовския пленум на
ЦК на ВКП(б). Въз осяоза на
ловко конструирани лъжи на
германската разузнавателна слу
жба те започнаха да подготвят
досиета за високи зоеяни ръко
водители, които трябваше да
бъдат ликзцдирани. Осноза(гГ1
за Сталиновата чистка в съвет
ската армия беше измислицата
— че вътре зъз въоръжените
сили иа Съветския съюз същес
тзувала и действувала „контр'а
рсволпциона военна фашистка
организация".
Трябваше да Се намерят во
дачите на тази измислена орга
низания Органите ла Вътреш
ните работи, които работеха
под прекия контрол на Сталин
намериха жертви меЬкду найизтъкнатите полкозодци. Това
бяха талентливи и военни тео
ретици и коменданти .честни
хора и комунисти, бойци от
първите редици на гражданска
та зойна: заместник министър
ът на отбраната М. Н. Тухаче.
веки, комендантът на Кнезско
то военно окрЧ.жие Й. Е Якир,
Комендантът на Белоруския во
енен окръг И. П. Уборезич. на

алин беше изгубил търпение.
Той организира съвещание с
политически дейни и военни
коменданти. Сталин отнозо про
кзнася реч, в която призозава
да се угГищожат „враговете на
.чРрода" до край сигнализира
ше'" на присъстзуващите за активността на неприятеля и по
този начин стимулираше орга
ните на вътрешните работи още повече да разшнрят Чистки
те.
РЕШЕНИЕ НА ЦК НА ВКП(б)

М. Н. Тухачевски
ния комесар ла отбршчата. на
чалникът на Политическото у
празление на Червената армий
И В. Гамарзик, който извърши
салчоубийство в момеета. кога
го искаха да го арестуват. />
В началото на юни на реди
ца зисоюч срещи се разисква
ше за разкритите „врагове" гча
народа. В г тези разисквания
Сталин бе твърде актизек. Опн
райкчч се зърух изконструччраните обвинения, той категорически изискваше напълно да се
ликвидира. , .загозорът". Това
беше знак чистката в армия
та да продължи.
Дойде август 1937 година. Ст

През януари 1938 година се
състоя пленум ча ЦК на ВКП
\о). По инициатива на някои
членове нп ЦК сс разискзаяе
за грешките на някои партий
ни организации ггри изключва*
нето на комунисти и за бюрократическото отношение към
Изключените от партията които търсеха „техните" случаи от
ново да се изпитат. Това беше
опит на ЦК да! се стане на път
на Сталшчовите чистки
Централният
комитет
на
ЕКП(б) прие на този пленум ре
шение, чието официално наз
вание гласеше:
„За грешките
на партийните организации при
изключване на комунисти от
Партията, за формалистичло
оюрокчатическото
отношение
към молбите на изключените
от партията и за мероггоиятия
за остранязане на тези недостга
1гъщ* Но и след този пленум
Рззресалиите продължиха. Ст
длин съвсем престана, да уважява колектизното мнение на
,ЦК на Партччята на вътрешни
те оаботи, който работеше поз
негоз личен контрол.
Партийното списание „Въпро
ис истории КПСС,, осветлява
лчността на сивата еминелция
в Червената армия А 3. Мехил
юз През януари 1938 годнна

тигнем целта към която се ст
ремим, Това е пътят на изгра
ждаието на нашия социали.>ьм
съгласно политическите и сто
ланските условия, които съще
ствуват в Алжир.".

ФБИ тъврдн, че Ан
Освалд е убил прези
дента Кенеди
ФБИ предаде на 10 декември
на специалната комисиа по на
следване убийството на Кенеди
доклад в който се казва че Ли
Осуалд е действителния убиец
на президента Кенеди В докла
да се к/азва. че ФБИ е устано
вил. че между убиеца Осуалд и
иегозия убиец Джек Раби не е
имало никаква връзка. Остава
председателят н!а специалната
комисия Уорсн да реши за по
-нататъшните постъпки във зр
ъзка със сведенията, които са
приложени з доклада на ФБИ:

Народното събрание
на България прие но
вия стопански план
На 12 декември Народното
Събрание на НР Бъдгар'ия прие
народостопанския пданн и бюд
жет за 1964 година. В плана се
предвижда, че общественият
продукт ще се увеличи като до
стигне 13,5 милиарда леза или
6,2% увеличение в сравнение с
предишната година. Национал
ният доход ще възлезе на 6
милиарда лева което е 6,5% по
вече в сразнение с 1963 годиН
на. Според статистически да
нни излиза, че р'еалният доход
на глава от населението з Бъл
гария през тази година ще до
стигне годишен износ от 533
лева. За идущата година се пр
едвижда тави цифра да достиг
не 559 лева.

той ста на началник в ПОлитиче
ското управление в Черзенагга
армия и Сталинова маша в чи
стките. Какзо именно работе
ше Мехлюз?
Тъй като най-изтъкнатите
ръкозодители на Червената ар
ния бяха ликвидирани Мехлюс
ръководейки се от Сталинови.
те директизи провеждаше чи
стки и по-нататък, като остран
язаше от армията всички хора
които по-какъвто и да било на
чин а имали връзка с ликвиди
раната „опозиция вътре в ар.ми
ята,,.
, Като последица от тази ноз-а
сталинска рация в армията бя
>та уволнени много талантливи
коменданти, преди всичко пар- '
тийни дейци в Червената ар
мия. Една част от тях беше аб
рестува|на.
Когато някой от ръководство
то на армията се противопосга
зише на чистките Мехлюз
днага вдига против него обвиня
ние и го остранява от армията
и го ликвидира:. Таказа съдба
сполетя нагтоимер началника
на, политическото управление
на БелорусТачя военен окръг Ся
чев.
В навечерието на войната пар
тийни и армейски ръководители
с писма и доклади предупреж
даваха Сталин, че армията яе
е добре подготвена за отбрана
на страната. През 1940 годила
това направи една комисия на
ЦК през април 1941 година пър
вия секретар на ЦК на КП на
Украйна Хрушчов обръща внн
мание на Сталин, че слабо се
оазвиза работата, около укрей
ваието на западната граяип».
Сталин получава и писмо, в ко
ето му се обрЪша внимание жь
рху недостатъците в съветска
та артилерия, обаче всички те
зи сигнал игнорира и изобщо
по-отношение по боеспособиос
та на Съветската армия и яа оо
литическата работа в яея не по
нас- никакви съвети на най-й3
тъкнатите вонеи и политически
ръководители.

БРАТСТВО
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ПРЕД ПРИЕМАНЕ НА СТАТУТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКО И ДИМИТРОВГРАДСКО

ПРОЕКТОСТАТУТЪТ НА ОБЩИН
СКАТА СКУПЩИНА
пред всеобщо обсъждане
Месец Декември з Босилегра
леко ще измине под знака на
постояни събрания — на изби*
)р атолите, стопанските организа
Чии, трудовите колективи и пр
На които ще- бъде обсъден про
ектостатут-ьт на общината, твъ
рде значителен документ за по
нататъшното стопанско-иконо'
мическо и културно развитие
на комуната и стопанските ор
ганизации). Гражданите на Бо
силеградско ще разгледат прое
ктостатута на Общинската ску
пщина, проектостатутите на тр
уловите организации и учрежде
ря ще се запознаят със,същест
вените стопански планове на
поотделни организации, с обш
ниския общейгвен план и бюд
жет за идната година пер
спективните седем годишни пла
нове на стопанските органнза
ции. комуната и пр».
Същевременно
гражданите
ще имат възможност да се за
познаят и с Устава на Социа
листическа федеративна репуб
лика Югославия. Устаза на Со
пиалистическа република Сър
бия и проектостатута на Околи
йската скупщина.
Всичко тоза оправдава раз
вихрената обществено-полити
ческа дейност на общественожолтгпгческите организации и о
ргани на Общинската скупщи
на, които тист дни привеждат
към края подготовките за обез
мечазане на всестранно разгле
ждане на споменатите докумен
ти.
Също така, тия дни отделни
подкомисии и Комсията за нзготвяне на проектостатута на
Общинската скупщина обсъди
ха вече изготвения проектостатут и взеха решение същият
да се представи на граждани
те на обсъждане.
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ СЕ БАВЯТ

Освен това забавление поранеда неправилност
нямане
Ча зреме, привързаност и непъ
лност в засягане на всички

длъ‘д6стите. Тоя път ще тряб
ва да- се поведе сериозна сметка
за разбираемостта на разпорел
бите на всички членове защото
Досегашната практика около
приемането на обществените
планове показва, че най-често
те са обременени с мъчно раз
бираеми понятия и изрази кон>
то често са професионално тес
нн и недостъпни.
.............
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Но. успоредно с тази ожизеЬа дейност ще трябва да отбе
лежим иззестна пасивност на
стопансикте органнзащш окоЛо изготвянето на техните про
ектостатути и общестзения пл7
ан за идната година. Досега са
оформени само комисии за из
готвяне на проектостатутите нд
стопанските организации, коизго все още ,,изследват” положе
яиего а почти нищо не слагат
в рамките на отделни членове
,т. е. чакат приемането на проектостатута на Общинската ску
Пщина, па тогава да пристъпят
Към изготвяне на своите доку
менти. За таза свидетелству*ат само цифрените показате
ли за стопанските планое за
-идната година, които са доста
вени з Общинската скупщина
и върху които е изготвен общи
•нският обществен план и бюд
жет за идната година, а на кои
то липсват текстуалните час
ти. всъщност обоазложението
на цифрените части.
< ..Пренебрежителното” отно(нение за изготвяне на тия до
кументи в стопанските органи
зации още по-показатлеио се
огчта при изготвянето (състав
яването) на проектостатутите.
които зее още сс намират в
състояние на .,изследване”. На
такава степен са застанали —
предприятие
транспортното
),Бесна кобила”, „Услуга" и др.
Изключение прави търговското
Предприятие на прожтостатута на стопанската организация.
Образложение за това свое за)
бавяване стопанските органи
зации намират в това. чс чакат
приемането на проектостатута
(на Общинскта скупщина. Ясно
е. че общинските статути зася
ват стопанските организации
по отделни области но по нача
ло те не разработват правила
та в отделна стопанска органи
вация и тогава това протакане
е неоснователно. Всъност в от
ношение на Общинския статут,
статутите на стопанските орга
низании представляват ..нез-ви
сими” документи върху които
се основава По-нататъшното ст
опанско развитие и укрепване
на поотделни трудови организа
Ции.

туални и от значение Въпроси
за една стопанска организация.
■ Напоследък да напомним, че
Предстоящето обсъждане на ре
Лица обществени документи от
Страна на гражданите ще бъде
голямо затруднение на общест
•зено-политическите организауии, ще изисква пълно ангажи
райе на всички располагаеми
сили за правилно запознаване
Ма гражданите с правата им и

Да напомним и това, че об
ществено-политическите орга
низации ще трябва да се зае
мат и с ускоряването за изгот
вяне на проектостатутите з сто
папските организации Досега
шното настояване в тази насо
ка от страна да комисиите е тз
ърде слабо и ако бъде про
дължено така ще дойдем в по
ложение да ги изготвим прибъ
рзано и непълно.
Ст. Н.

Заседание па градския младежки акшив
в Босилеград

Само сисшемнаша рабоша ц/е
обезйечи уейех
На, 10 декември т. г. младеж
кият градски актив в Босиле
град проведе съвместно заседа
ние в залата на Общинската
скупщина с дневен рУд който
се отнасяше до актуалните ме
ждународни събития и органи
зационното с-ьстоя пие, в актива
По първата точка бе разгле
дан пътят иа другаря Тито з
латиноамериканските
страшй
— по-точно баще говорено за
значението и се направи обзоп
зърху постиженията — делови
п
иколомическо_пол итчески
т. н.
Втората•част на заседанието
цаеегна организационното със
тояние на актава което и пок
рай видните успехи след изби
райето за новото ръководство
все още не може да се похвали
с високи успехи. Стихийният
начин на действие продължали
а към членството не сс прояв
яза1 нужната взискателност зз
са организирани в системна и
и последователна дейност, а нуждата от подготозяз |цето на
културно-забавни програми ста
ва по-очебиеща срещу настъп
ващите празници. За това ези. детелстзува сегашното усилие
да се подготви културно-забав
на програма за посрещане на
Нова година.
Ако проследим качеството за
такива прогоами ще отчетем

и едостать чност, едностр ач гич а •
вост и конфузиост Ще успеят
ли младежите да подготвят не
що за настъпващия празник, и
ли ограничеността за време ще
надделее — с въпрос, изникнал
благодарение на закъсняваща
инициатива, отрицателен навик
■всичко да се подготвя в послед
зия момент.
Развилата се дискусия пока
за, че сили има достатъчно, па
че ръководството иа актива, я
‘това сс отнася и до ръкозод,-.-двата лапооделии -ззче оформ--оги секции в актива, не са успсли да ги организират и ус_
мерят. да ги заиитсресузат и
ангажират.
Налага сс зай-естме всички
Ръководства да схванат, че са
мо системна последователна н
равномерна дейност обезпечава
сигурни успехи.
Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД

ПРОЕКТОСТАТУТЪТ НА
ОБЩИНАТА

Е ГОТОВ

Към края на месец ноември
бе завършена окончателната ре
Аакция и преамбулацня на те
кста на предварителния проект
1ф\ Статута на Димитровград
ска община. Петте подкомисии,
които участвуваха! в изготвяне
то на тази „малка конституция
на комуната” завършиха годя
ма част от работата върху този
документ, който ще регулира
отношенията в комуната.
Тези дни, предварителният пр
оект на Статута ще бъде пред
ставен на дискусия на статутар
ната комисия, а след Този —
той ще бъде разгледан от стра
ма всички съвети и комиси вОбщинската скупщина.
В предварителния проект на
Статута на Димитровградската
община видно място се отделя
на информирането на гр-лцдазина на което досега Не беше
посветено достатъчно внима-»
ние. Така, според разпоредби
те на Статута налага се обе
зателно оезедомение на изби
рателите във връзка с работа
та на разни комисии и съвети
в Общинската скупщина на
подготвянето на законни разпо
редби и дриклонасянето на дру
ги важни решения, за които о_
бпкпозено до сет избиратели
те узнаваха когато те вече тря
бваще да се приемат. Сега —
те ще вземат участие в тяхно
то изготвяне ще дават съзети!
пр -лложения и сюгестии по
важни Въпроси свързани с по
-нататъшния развой на кому
ната
И в предварителния проект
на Статута на Димитровградс
ката община е подчретано раз
витието на животновъдството,
преднмн о северната част на
Общината където същестузат
благоприятни условия. За, тази
цел. и по-нататък ще се продъ
лжн с искупуването на земята
от селскостопанските произво
дители, за да е създаде фураж
на база за развитието на жи
вотновъдството.
Въпросът на сободното култу
рно развитие не е прецизиран

на начин който обезпечава до
статъчно срдестзо за подобре
ние на културното равнище на
жителите в комуната. Именно,
з проекта е подчертано че ще
се отделят средства за култруно развитие, обаче не са посо
чени сигурни иззори. Вече има
предложения за развитието и|з
тази дейност да ае ангажират
и стопанските предприятия, ко
ито чрез системно подпомагайте
На тази дейност, чрез фо/нДо^.
ве за култура-. Да съдейстзуват
културното издигане на нашия
гражданин.
Видно място е отделено на у
чебното дело!
Занапред ще има още по-големи облекчения в просвсщение. Така ако числото на учениците в едно основно ллчилише е по-малко от нормалното и
следва неговото закриване то
тие да р~ боти в течение на зн
мнита месеци, когато отизането до най-близката осмолетка
е затруднено поради небл^гоггоиятнн климатически усло
вия.
Специално мето в предвари
телния проект на Статута на
общината е отделено на ликзн
дираизто на неграмотността. Вс
ички жители в комуната до 30
години, подлежат на задължи
телно ограмотяване- А такива
в нашата комуна няма позече
от 500 лица.
Общината се задължава, спо
ред тази конституяия «а кому
ната, да помага дейността нЯ
Културно-просветната общност
и засилването и зъзобновяване
то на библиотеките.
В Статута в отделни глави са
предвидени и задълженията на
отбоониците и техните праза»
на което досега не е обръщано
п с
сериозно внимание.
началото на
Очкза се в
1964 година Статутът да бъде
представен на широко публич
но обсъждане.
М. А..

Мешода на рабоша и омасовява—
не на Партийните организации
На 12 декември т. г. в общин
ския комитет на СЮК във Вла
сина Окрутлица се съсгоя ст»вещание, на което покрай чле
новете на комитета присъствуваха оекретарите на първични
те организации На съвещанието
се обсъдиха два въпроса; усавършенствуване метода на рабе
та и организационното укрепва
не на ОК на СЮК и първични
те организации.
В изчерпателните доклади на
политическия и . организацион
ния секретар иа ОК, а след то.
ва и в разискванията, се кон
статира, че през пзггеклця пе
риод в метода на работа, какго
па Комитета така и на първич
ните организации, е имало изве
стил слабости, които трябва да
се отстранят. Една
слабости
тс на ОК иа СЮК е че не е ор
ганизирал пито един семинар със
секретарите на първичните ор
ганизации, ис е оказвал помош
в изработването на плановете
им за работа, че секретарят на
ОК не е посещавал първичните
организации, за да им даде нуж
ии-е иапътсствия. Причината За
това о. че ОК няма професиона
леи секретар, който би имал до
статъчно време да се посвети
изключително иа тая дейност.
Затова иа съвещанието бе изть
кмато. че занапред трябва да се
заздрави връзката между ОК и
първичните
организации
ма
С10К. Освен това ОК да указ
ва нужната помощ в работата
на Съюза на младежта. Съюза
на бойците и другите организа
ции. От особено значение за
цялата работа е да се подпомо
пге дейността иа партийните ак
тиви на територията на община
та. цялостно да се наблюдава
работата на отделни райони и

т. н. Комунисгите на ръковод
ни длъжности да обърнат по-се
риозно внимание на обществе
ни въпроси, да не пътуват по
стоянно и да надникнат по-дъл
боко в проблемите на стопан
ските организации.
По въпроса за метода на ра
бота и организационно положе
ние критически забележки бя
ха отправени до първичната ор
ганизация на Стойковичева ко
ято не е имала винаги постоя
нни връзки а ОК. Бяха крити
кувани и първичните организа
ции в Клисура и Драинци, кои
то в своите редове нямат нШо
една жена или девойка, а работ
ят предимно с жени, които уча
ствуват във всички обществени
акции.
В омасовлването на първич
ните организации през послед
ните десет месеци е направен
изестси напредък—приети са.
23 нови членове и то предимно
до 25-годишна възраст работни
ци и селяни. Занапред се препо
ръчи на партийните организат
ции, които нямат жени в свои
те редове, да обърнат по-сериоз
но внимание на тоя въпрос и
да отклонят тези грешки. Но
при приемането и на жени в
редовете на СЮК да се държи
сметка За обществената дейнос на кандидата и да не се по
зволи да намерат израз някои
отрицателни тенденции.
На съвещанието бе поставено
като задача да се намери начин
за по-добро сътрудничество със
студентите — стипендианти на
общината и стопанските органи
зации, за да не се дой ще до яв
лението след като завършат с
получаваната стипендия, да тъ
рсят твърде високи заплати.
СлЯжчЖ Иг*»то»
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УЧИТЕЛИ - ПЪТНИЦИ
В много наши села учениците пътуват и по 10—15 км до
училището. В Клисура освен учениците пътуват н учителите,
защото в Клисура, където работи Осмоклас0всто училище ня
ма достатъчно квартири за всички представители. От 12 пре
подавателя
шестима са без квартири и всекидневно изминават по 5—6 км от училището до селата в които живеят. Ня
колко ст тях са семейни хора.
Ако се погледне работата на този колектив, може да се
констатира, че те са дали всичко от себе си за напредъка на
училището и за изграждането на нови помещения при също
то. Също така те са инициатори за построяването на новото
училище, чисто построяване ще започне през пролетните дни
на 1964 годила.
Тоя колектив е също така Успял да създаде училище,
което има всички белези па съвременно училище.
Поставя се въпрос, дали обществото е дало всснчк0 от
себе си да с© разрешат проблемите на преподавателите? Може
веднага да се даде отговор —. пе!
Всекидневното пътуване ,на преподавателите сигурно ели
яе на тлхнат аработа и обучеше, когато се има предвид, че те
работят в две смени. Също така нс са напълно разрешени и
другите въпроси, ксито се отнасят до учителите. Нередовно се
получават заплати. Ето и сга за декември просветните работни
ци от това училище до половината на месеца че не са получи
ли заплата. Това не би било толкова болезнено, ако беше за
всички служещи в общината. Обаче, чудно е явлението, че
останалите служащи получават редовпо своята заплата и ня
мат други переше,1Л1 проблеми, а случаят при учителите нс е
такъв. Прп тях остава неразрешен въпроса за две години око
ло получаване на дърва, хонорари, повишени на прютадлежно
стите н др. Нередовно се получава и повишението на прина
длежностите с 6°/о.
Всичко това говори, че отношението към просветшггс
работници не е на място. Когато те постигат огромни резулта
ти в обучението и активно участвуват в работата на общес
твено-политическите организации, комуналното изграждане и
проявяват актвнест кеято може само да се похвали, тогава и
обществото не трябва да позволи да остават неразрешени про
блеят и излагат иа пътуване от училището До вкъщи по Ю
км. и повече.
С изграждане на училището трябва да се мисли и учи
телите да получат условия за работа, които ще подпомогнат за
още по-добър успех па училището.
Б. Николов

ИЗ ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кожари „Братство“ напредва
Доскоро цБратство” |.вп4ава
ше за едно от ония занаятчий
ски предприятия в Димитров
градска комуна, за които Об
щинската скупщина постоянно
трябваше да се грижи. Днес
предприятието вече става на
крака.
От заплануваните 140.000.000
■ бруто-производство
динара
през настоящат а година за из
теклото десетмесечие предприя
тието е осъществило 99 милио
на динара. Има обаче сериозни
изгл!еди до края на годината да
осъществи около 139.000.000. ди
нара.
В течение на последните ня
колко години кожара ,.Братегво” постоянно ое бореше с
проблеми.
трудноразрешими
Тук на първо място изпъква
ше проблемат за снабдяването
на предприятието със суровини
защото то ги набавя чрез разни
акции, които в повечето слу
чаи са неизносни за предприя
тието ще трябва да се реконтруира. Това е основната спън
ка в работата му и сега.
Разрешен въпросът със сушил
ната. . .
Новите хали на предприятие
то започнати преди няколко го
дини, ще трябва да бъдат завър
шени в идната година. Предпри
ятието вече готви проектосмет
на документация, с която да се
появи пред инвестиционата бак
ка за капиталовлажения за реконструкция.
През тази година е намерно
решение за сушенето на кожи
те. Това нещо много ще пов
лияе върху по-нататъшния ход
ка предприятието, тъй като до
сега за „Братство” често имаше
..мъртъв сезон”. Работата му че
сто зависеше от слънцето. Та
ка по няколко месеци през годината то почти не работеше.
И въпросът с набавката на су
равини се разрешава успешно.
И покрай неразрешения въ
прос с интеграцията в кожарска
та индустрия в околията, пред
приятие „Братство” вече е из
вършило нужната специализа
ция на производството. То. зана
пред ще произвежда ръкавици,
разно облекло от обработена ко
яса и пр.

•••

През идващата година не се
очаква чувствително (увеличе
ние на работната ръка, а прои
зводсвения план, поради рекон
струкцията ше бъде незначител
но увеличен.
М. А.
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Тази дни се привършиха ра
ботите на амбулаторията в села
Клисура, която бе започната
през 1961 година. Нуждата за
такива помещения накара насе
лението да мобилизира всички
свои сили' за построяване на
тази зграда, защото до сега ам
булаторията е работила в твър
де нехигиенистически помеще
ния,
Получихме
средства
от Завода за социални осигуров
ки в износ от 5.000.000 динара.
1.000.000 динара за обзавеждане
на същата и около 1.500.000 ди
нара бяха събрани от дебровол
ни дарения от населението.
Новата амбулатория се нами
ра в центъра на Клисура, неда
леч. от училището. Със своя вън
шен изглед и вътрешно обзаве
ждане тя е най-модерна'га сгра
да не само в. селото но и в бли
зката околност. За организа
цията около изграждана
на
сградата и провеждане в дело
на решенията на масовите орга
низации дейно участие взеха
Стаменко Христов лекар и Ми
лан Величков, управителя на
основното учитище в селото.
За тяхната дейност и работа о
коло построяването говорят вси
чки селяни в селото.
При посещението на амбула
торията намерихме Христов
Стаменко
пред
сграда
та. В момента се почистваха по
мещенияята. Две жени неспир
но почистваха прозорците, дока
тч в средата на хола бумтеше
голяма печка. Всички бързаха
за по-бързо преселване на ам
булаторията. Другаря Стаменкот* преди да зопочне с работи
те и за момент и сам започна
да работи около поставяне на
прозорците. За него, казват в

„Дребните" проблеми
най-актуални
Последното зеедание на Ко
мисията за обществен контрол
при Общинската скупщина I)
Босилеград, проведено преди
няколко дни бе посветено „дро
бните“ проблеми, конто напос
ледък стават постоянна нема
па различни заседания,
В дневния ред бяха влезли то
чки конто по своя характер л.а
ват основание да ги наречем
дребни, макар че всъщност те
нс са дребни и имат голямо зп
аченне вч.К всекиднелпия жи
вот н гражданина, Топа с въ
просът за „насилствено" прекъ
сванс па електричеството, изпо
лзлане на общественото имуще
ство, разглеждане па правилно
то употребление на моторните

(коли и вършене на услуга от
страна ла транспортното пред
приятие „Бссна кобила“ и ня
кои въпроси от трудовите отно
щения по-точно „дивият“ от
роеж на жилищни здания.
По пчрвата точка бе доклалвано че Дистрибуцията за еле
ктроснергия в Лесковец, клол
Босилеград постъпва съвсем
неправилно по отношение на
гпажланите които случайно не
са заплатили електрическото о
свзглслис за един месец. Найчесто такива граждани се из
ключват от електрическата мр
ежа и по-късно за отново върз
ване се наплаша по 500 динара
като наказание.
Това поражда своеобразна

Косгрешевци завърши училищната
сграда
Село Кострошевци в община Округлица
та па Власинска
има шестокласово училище, но
в старото училище беше невъз
можно да ае извежда обучени
ето. По инициатива иа управи
теля на училището в Клисура
другаря Млан Величков ое запо
чна изграждане на нова сграда.
Бе избран инициативен о/гбоР.
който в съдействие с всички ма
сови организации започна изграждане на учлището.
Според частичните пресметна
ния всяко домакинство в село
то е дало по 4.500 динара, все
ки работоспособен член на до

макинегвата е работил средно
по 10 дни. Селото е дало около
4.000 трудови дни. Новата сгра
да "струва над 15.000.0Со динара
и има седем учебни стаи. поме
щения за кабинети, инсталации
за електричество и друго.
При построяването на учили
щето особено дейно участие
взеха членовете на инициатив
ния отбор Апостол Андонов,
Рангелов Борис, Сгаври Йон
чев, Цветко Михайлов, който и
ма около 70 години и тамошния
учтел Любен Михайлов.
В. Ник.

Мосът край село Изатовци
чака свой ден • • •
Мостът на река Височица
край село Изатозци не е започ
нат от вчера. Не задълго и мне!
зина вече ще забравят кога е
започнат. Това обаче не безпо
кои много населението от Ви
сок.
Започнат, а недозършен той.
си стоп без да загрижи много
някого. А сега, когато паднат
дълбоки снегове, и през пролет
та по време на топенето иа сне
говете по билото на Стара пла
шша н Видлич, реката ще бъ*
де непреминуема. Особено за
малките ученици от основното

училище в Изатовци и Камени
ца.
Ще бъде непреминуема и за
стари.
Защо се е спрято с тази ак
иия. когато остава да се изко
ве само душемето?
/Гали десетина или повече ви
сочани не биха могла да дозър
шат моста и този въпрос да
<ЗъДе снет от ддевен ред.
Може бн се чака зимата, ко
гато ще има големи затрудне
ния ,па тогава и компетентните
Л асе сетят з атозн важен за;
Висок мост. . .

против,речност илюстриран с
примера ла Георги Петрол кой
то за месец октомври е запла
тил 500 динара наказание за
425 динара колкото е изгорил.
) Комисията тоя въпрос изтъ
кна, защото не се прилагат ед
накви мерила за всички граж
дани а най-често се преследват
от лични ежби и недоразуме
ния- Тя се изказа, че не е про
тил тая мерка ако тя се отнас
яше до отделен брой хора, кои
то не искат да платят, но из
тъкна, че! става дума за граж
дани, които случайно (?!) са
забравили или не са били в съ
стояние да платят електричест
во.
Също така ,.дребни’’ непра
вилност продължават в транс
портното предприятие във връ
зка с обслужанегго на гражда
ните. Употребата на моторни
коли за лични цели се заплаща
според километър — тон. Но
чест е случаят за същи расто
яния И същ товар' на различ
ни граждани различно да се
наплаша. Тая практика на тра
испортното предприятие оезеи,
че допринася за създаване на
Недоволство сред гражданите,
нанася шеги и на предприятие
ТО'.

Като заключение Комисията
спортното предприятие едикствзе решение да търси от транвен правилник за използване
на моторните коли. Защото
тия ..остъпки” не са без значе
ние за материалното Състояние
на предприятието.
За недоследност при наплащане на поотделни услуги сви_
детелствува примерът да друга
ря X... който след като се оьпроставил на сметката за 20.000
динара било му наплатено
8 000 динара
Въпросът — използване на О
бщестзеното имущество бе ос
тавено да се проучи по-добро
и по-задълбочено.
На заседанието също така бе
посочено че по-чести заседания
на Комисията и разглеждания
на наболял!г Въпроси значител
но ще повлияе за разрешавана
то на тия „дребни” всекиднев
ни въпроси.
Ст. Н

Стаменко Христов, лекар:
НАСЕЛЕНИЕТО ПОСТЕОИ АМБУЛАТОРИЯТА
селото, свободното си време ви
наги е използвал в работа око
ло изграждане на амбулатория
та и не само около организаци
ята на работата, но и той сами
ят е рабоил физически, заедно
с работниците.
—Тази сграда — започна той
— както виждате е една от най
хубавите в този край и струва
окол 15.ООО.ОО0 динара. За ней
ното изграждане са дадени го-то
ви пари около осем милиона о
ставалото всичко е дало населе
нието от този край. Изработва
не на тухли, подготовка на те
рена, изграждане на кроената
конструкция, канализацията и
други работи ^ направило насе
лението. И може свободно да
се каже ч е населението по-

.
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строи сградата за амбулатори
ята.
Разбира се. че това изгражда
не не вървяло така гладко. Из
граждансто на един такъв обе
кт с тЬлкова малко цредства
действително очудва оня кой
то за пръв път минава из хуба
вите и пространи стаи. Клисур
ския район е отдалечен от здра
ени заведения. А през зимните
месеци просто е
невъзможно
болните да се прегледат. Зато
ва с изграждане на тази амбула
тория населението от този ра
йон щшс може да получи здра
вна помощ.
— В тази амбулатория — ггр
«дължи другаря ' Ст. Христов
ще се преглеждат около 9.000
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Амбулаторията в Клисура
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жители. С проширяване. на ам
булаторията числото на тези ко
Ито Ще искат здравна помош
тук ще се увеличи още повече.
Тук вече идват хора от Църна
Трава, Кална и други по-отдалечени села. Някои трябва да
минат пеша и до 15 км. Това
правят онези които например
трябва да взимат шкекции. Те
идват всекидневно в амбулато
рията. Сега с изграждането на
това помещение ще' можем да
прошарим амбулаторията, да от
ворим малка аптека и да имам
няколко кревата в случай кога
то болния не може д остане в
къщи, а също така не • може
да се прехвърли и в болницата.
При напускане на новата а»'
булатория другаря Стаменко*
някои сведения
ни даде още
за сградата.
—• Ето, каза той — да ви покз
жа и канализацията, Това е
единствена сграда а този район
която Има вода във всички
близост?
стаи.
Използвайки
на чешмата ние построихме и
един резервоар който снабдява
амбулаторията с вода. И още
нещо, в сградата са поставени
всички инсталации за електри
чество. Мислило се за близко
то бъдеще когат Клисура полу
чи електричество да се не Р33
валят стените и създава излнш
на работа. Утре когато селс/го
получи ток — амбулаорията
ще бъде ггьрва сграда ккоято
ще получи електричество.
И действително клисурската
амбулатория трябва да бъде
пример как трябва да бе реша
ват жизнените проблеми на на
шите селища.
Б. Николов

&
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Електрификацията на Бурела

ИЗКУПВАНЕ НА ЯЕЪАКИ И ДОБИТЪК

Заиочна шрасиранешо
но линияшо зо /\ро!оЬишо
Част от селата з Бурела _
Поганово, Драговита.
Бански
-Дол. Планиница и Борово заиочнаха трасирането на линия
та от Гвин Дол за Драговита и
Барйе.
Представители и специалисти
-от нишкото предприятие за ди
стрибуция на електроенергия
Се намират на терена и наско
ро 8 километровото трасе на
Далекопровздната мрежа от Гв
Ия Дол до Др'аговига, от което
един клон ще свързва и Боро_
!во с Бански дол на Дължина от
3 километра ще бъде определе
но.
> Зедно с представители на Об
!щинската скупщина в Димит
ровград представтелите на глав
Ния комитет по електрнфикаци
я на, селата' от Бурел зече на
бавиха 150 стълба, които ще бъ
дат поставени тези дни.
И по-нататък се продължа,
<ва със събирането на средства
за електрификацията. Досега са
съдрани на 1.000.000 динара, а
сега. след изкупуването на тю
Тгона и- тази сума чувствител
но ще нарасне.,
: Освен това, в комитета за ет
Кектрификацията заявяват„ че
Ирез зимата ще бъАе направе
\ии няколко варници, и всички
Средства от тях ще бъдат вне
сен във фонда за електрифика
цията.
Жителите на селата от Буре
ла, с радост поемат всяка акци
я във връзка с електрнфикаци

ДЕЙНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ

ята и затова с право се очаква
Бурелът да изпревари Забърдие.

Макар че земедадс&кта ко°перауия ..Напредък” в Босиле
град все още не може да наме-

I

мери пазар за по-голямо коли
чвство» с което р'дзпола.гзт Сбл
скостопанските производители.

Които са доставени известни К»
личества но и занапред V част
ните производители стоят десет

М. А.

Към края на декем
ври български
шахисти в Ниш
Представителния отбор по
шах-мат на Софийски окръг
Ще гостува в Ниш. От 20 до) 25
декември те ще играят на две
табли мач с отбора на ..Желез
ничар”. При първото гостуване
в Ниш българските състезател
ли бяха победени, докато през
миналия месец в България те
се реваншираха на своите ниш
ки другари като ги победиха с
12:8. Третият мач се очаква с
голям интерес в Ниш. Състеза
телите веч са се запознали и
ще водят голяма борба.
Отборът на Железничар ще
бъде подсилен за предстоящия
мач. Очакват се по-добри резул
тати, отколкото през миналия
месец в София и Самоков. В
Софийския отбор играят един
национален майстор, пет майсторски кандидата и две жени
— от
държавния български
отбор.
Д. М.

Поганово и Драговита ще строят
пътя за Погановски манастир

И тая година) ябълките дадоха добър Род
хи вагона.
По сериозни договори досе
ри откупчик на голямо количе
На тях земеделската коопера
га са сключени с Вуковар и
ство ябълки, през последните
•ция заплаща от 30 до 40 дина
няколко дни прави опит да на ...Червена звезда” от Щип. на
ра килограм, а ги зпродава 40
до 65 динара, което ще рече,
че земеделската, кооперация и
Нещасшае във Видлич
занапред държи до по-големм
печалби, което при наличието
ма заситен пазар никак не смее
Ка бъДе.
___
Докато земеделската коопе
рация има големи затруднения
,чо Алексов получил сериозни
К-ьМ полунощ на 10 декември
около изкупването на ябълкиповреди по главата и няколко
по твърде лошо време и хлъз
те, то съвсем поинакво е полоребра, като се катурнал заедно
гав п-ьт, трактористът на коо
жението с добитъка В течение
с чувалите със солата. Негови
перация „Сточар’’ в Каменица
само на последния месец са из
ят живот спасили два чузала.
Ганчо Алексов обърнал тракто
купели няколко столин килогра
■които го защитили от дюшеме
ра във Видлич над Брайковци.
Ма ягнетттко и овче месо — зато на ремакето.
С Петьо Маноз, Иван Найде
Плащано на селскостопанския
Останалите пътници искочи
нов. и Никола Ранчез, Ганчо
производител от 120 до 160 дили от трактори без повреди с
тръгнал от Димитровград за
нара килограм — над 30 говеда
изключение на Петър Маков,
Каменица!, возейки трактор и
няколко десетки коне — един
ремарке с 2.000 килограма сол.
килограм от 70 -до 100 динара.
който е леко повреден.
ФСогато започнал да се спус
И тук може да се направи за
Според преценката на специ- ■
ка по надолнището от върха на
бележка
за ниски изкупвател
комисия
моторът
на
трай
ална
Видлич към Брайковци, следст
ни цени и за недостатъчен сти
тора
че
е
ощетен
сериозно,
до
вие хлъзгавия терен и момен
мул на селскостопанския произ
като ремаркето е почти неупот
талната употреба на спирачки,
те, тракторът се хлъзнал и ородител за чувствително увелит
ребпмо. Щетата от тази злопо
бърнал няколко пъти и сп,рял
.чаване на равполагаемия сега-)
лука, според преценка на коми
на около 25 метра под пътя.
сията. ще надмине 150.000 лидцен сточен сонд и за отглежда)
Жертви от тази
злополука
не на по-голямо число добитък.
нара.
НяДШСт. Н.
м.
Единствено трактористът Ган

ТРАКТОРИСТЪТ ГАНЧО АЛЕКСОВ
ТЕЖКО ПОВРЕДЕН

Полезна,

самоинициат ива

Нова училищна сграда в Плоча
СЧ

ЩШ
*Г

Погановски манастир
Наскоро ще започне строе
жът на пътя от Поганово за По
гановски манастир на дължина
от 2,5 километра за живописна
!га клисура на река Ерма, кой
то ще свърже Поганово <>ьс се
лата от Дерекула.
Трасето на пътя ще има до
ста отклонения от стария път,
*й като той върви по нагорни
ще и е неудобен за съобщения
Им а обаче доста възражения
по отношение на новопоставе
иото трасе. Голяма част от из
Бирателите от двете села искат
Пътят Ла бъде прокаран отсре
щната страна, която е слънче
И, макар и с повече работа,
тя обещава по-дълъг век на
^ьтя
Дали обаче тези при говори
Цйе бъдат взети под внимание

ще видим. Пътят ее се строи;
на базата на местно сам ооблагане.
М. А.

ПОЖАР
В СМИЛОВЦИ
Тези дни в една учебна стая*
слеА занятията, в Смиловия из
бухна пожар.
, До пожар е дошло по цашш
мание на прислущниците, кои
1го не гасят огьня след зъвршване на учебните занятия.
Благодарение
на усърдието
на смйловчани, пожарът бе по
гушениа време.
Това е втори пожар в смилов
ската осмолетка през тази го
дина.

Преди известно време с. Пло
ча, Босилеградско получи нова
училищна сграда. Всъщност ст
роежът на училището е започ
нат още перди три години, но
гата били изкопани темелите.
След това тази самоинициатива
се замързнала.
Тая година^ 'обаче. Отборът
за построяване на нова учили
щна сграда отнета раздвижи и
нициативата. И успехът послед
ва.
За построяването ма новото
училище жителите на Плоча да
доха продължителен доброволеи труд, който се цени на над
700 хиляди динара и с минимал
на' помощ от Общинската скупина в Босилеград — 200 хиля
ди динара. Към помагачите ще
причислим и търговското пред
приятие ,,Слога” д Босилеград,
което се нае с набавка на ци
мент и безплатно го превезе до
строежа, земеделската кооперация Долно Тлъшшо. която без
платно превзе железата и трап
спротиото предприятие ,,Беспа
кобила", което по намалени цсни превезваше останалия материял, греди, дърва и пр.
Обаче, трябва да се изтъкне
и похвали разбирателството и
съдействието между плочани.
жителите на Барйе и една маха

ла на Мусул, чиято деца ще Учат в новата училищна сграда.
Новото училище ще има про
сторна и светла учебна стая, ка
пцелария и квартира за препо
давателя. Негово преимущество
е, че се намира сред селото така
чс учениците няма да изминавах
по няколко километра, 1С31СТО
прагсха досега. Освен това то,е
построено ст твърд матсриял.
За отбелязване е също така,

Случва

че по-голямата част от усиле
ния физически труд бе изпъл
нен от жени, защото мъжете
през летния сезон бяха на пе
чалба. С построяването на ново
то училище плочани от друга
страна, си обезпечиха почтено
място между 17-те села, коита
от Освобождението досега по
строиха нови училища.
Ст. Н.

се...

ПРОДАВАЧ" НА ЖЕНИ
Случаят с Любен Накев Со
тиров! от с. Рибарцн е единст
вен в Бооплеградско. Освен ка
'го изкуггоач ата добитък, той е
113ЛООГ-П1 и като „изкупван" и
„продавач" на жени т. е. като
особен посредник между мо>лък тг девойка.
' ''Именно, Любен Сотиров от
Ьвосто посредничество измъква
и материална полза. Да. пояссним. че’ негови „жертви" са
зартзряли моми и ергени...
Ето едии пример: през месец
■м.а.рт т. г дохожда в къщата1
Б а, Г. С Жснаат иа> Г. С, се сят
лакала че сшгьт и не може да|
ри намери, мома. Любен веднага
Казал, че ше намери девойка
йа с|1ига1 й. но ако заплаггят 5
киляди динара.
И Наистина след петнадесети
из дена той оженил момъка.

Но преди да влезе ’з къщата на
девойката казал: ,,Вие ме чака
йте. а аз ще уговаря". Като до
шел при момата потърсил и о
1щс 1.000 динара, инак щял да
ри отиде, заедно с момъка. Де
вейката се съгласила и му да
ла парите.
• Тоя случай не е единствен*
.По същия начин взел и на Д.
И. 8 хиляди динара.
Би трябвало за да се пресе
че решителнекдътя на спомена
тия другар в това отношение,
разшилите обществено-полити
чески организации, на които
безсъмнеяше и той е член. най
строго да го осъдят и накажат.
Още позече, че с поме1Гатшгт
другар своите планове извежда
умишлено и коварно*.
Думата имат различните) орго
низации.
Ст.Н.
I

'
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Пътеписци записки от България

ДО ВАРНА И НАЗАД
,.Венец и конец” на пребива
ващите в България българист)
•т чужбина беше Седемдневна
та епсскуррия из страната, орга
и измра на от българитс-домамн
тш, а проведена от ,.Балкан-турист”.
■На излизане от Софкя апегчат
ление прави Панчаревското езе
ро (язовир) и туристически уредената околност. Българ\скат
то столица с тоза компенсира
■едостатъка сн на река.
Чудесна картина представля
ва и Лозенското дефиле, през
което като река лъкатуши ас
фалтното шосе, а още по-виужгително действува огромният
авознр ,.Искър”, с уредени по
бреговете си туристически пун
ктовс, какъзто е и Щъркелово
то гнездо.
Като лишахме Самоковското
жоле, спряхме на почивка в Бо
тювец — известен планпнеко-ту
рястически център, който мно
го напомня на Словения. Оттук
се отива за връх Мусала (2.925
м.). Тоза е българският център
за зимен спорт и въздушен ку
рорт в тиролски стил. Назсякъ
де борови гори и буйна зелена
трева. Тук е бнла някогашна
та царска резиденцши
След Боровец: серпенпгни и
живописни пейсажн. сетне село
Радоил, с. Марица, Долна баня
и най-сетне Костенец (среден
промишлен център).
Оттук по автомобилната ма
гистрала поехме към Пловдив
из Тракийската равнина. Ляво
и дясно: големи комплекси сдо
мати. ябълки, пипер, изорани
•Фрънища плоиш I .съзряла и фу
ражна царев!ща, огромни кама
ри слама, кооперативни поме
щения. От двете стр?нн на шо
•сто — варосани дръвчета.
Пловдив, град с прочутите те
нета, легнал върху бреговете на
Марица, е втори по големина
град в България, стопански, ку
лтурен и промишлен център на
Южна България. Този древен
град датира още ,от времето на
етапите тракийци, а името си
.яолучава по Филип Македон^
«си. По-Късно става един от цо
(зтроезете на римската империя
/(тогава се наричал Тримонцнум) В по-ново зрем е Пловдив
С столица на Източна Румелия,
Градът пази интересни истори
чески паметници — старият гр
ад е консервиран и изпълнен по
стоянно с туристи. Главната улнца на града прилича на улища , Кнез Михайлова” в Бел
град. Има хубази хотели, обща
отвали сгради, магазини, гради
йя, а по периферията израства И
новият град. Града заварихме в
жразнична атмосфера (по слу
чай от септемзри) накичен с
безброй червено-бели лозунги.
Върху един шилеше: , Привет
на народите от СФРЮ” (!)..•
Вечерта залата ча хотел ,,Бълга
рия' слушахме сръбски народ
им песни.
На изток от Пловдив е Чирман — родното Място на Яво-

'-/г Ч.' '

Изглед от Слънчев бряг
ров, познато надалеч по лозята
си и вината си. Ляво и дясно
видяхме плантации с вияоза ло
за.
Стара Загора — център на бо
гета област, град от типа на Пи

Пише:
рот, с обезателния ноз хотел в
центъра (типично и за някои
други градове), след това Сли
вен — стар промишлем_ цен
тър. . . Карнобат, Айтос... поч
ти незабелязано пристигнахме
до Черното море. Дясно остана
познатият пристанищен град
Бургас, а ние поехме в ляво
към Слънчев бряг. Това е тури
етическата атракция на Бълга
рия- Върху пуста равнина, по
край самото море, е посгрооп
изцяло един малък туристичес“
юг град. който се отличава с
модерна архитектура, със съвре
мазно обзаведенеи хотели и ре
сторанти, богати светлинни ефе
кти, с хубав пясъчен плаж и
много туристи-чужденци. Хоте
Аъ'г — небостръгач ,.Глобус” до
минира, а покрай него са други
малки и средни, с градинки, ален и тревни площи. Недалеч е
Несебър — древен и живописен
град с много стари паметници"
тесни улички и своебразна ар
хитектура. До града се присти
га по един тесен път, който свъ
рзва градеца със сушата.
От Слънчев бряг тръгнахме
на север към Варна. Със своя
та богата растителност ни на
прави -впечатление долината на
река Камчия
Варна е модерен черномор
ски град — промишлен, култуен и административен център.
ажно пристанище. Град с вие
ши учбнеи заведения. ..Красави
цата на Черното море калето
го наричат българите. На север
от града покрай самия бряг на
морето са разположени редица
курортни пунктове, между ко
ито най-известни са .Златните
Пясъци”. И тук веггчко е ново и
модерно. Същински европейски
курортен град с много вили, ха
тели, ресторанти, барове, пар
кове и гори, улици и пътеки, с
огромен плаж и ,,златен” пя»
сък. През целия сезон тук има много гости — повече чуж
денци отколкото българи Злат
ните пясъци дават пълен ком
форт и пълна романтика, хуба
ви бани и добро развлечение—
стига кесията да е по-дълбока.
На път от Варна към Кола-ровград се отбихме до Плиска
и разгледахме останките на ста
рата българска столица, които
сега се възобновяват. Коларов
град (поцрано Шумен) разгледа
хме на минаване. По-продължм
телно пребивавахме в Тамбулджамията: смесица от мохамедански и готически стил — една

Е

МАРИН МЛАДЕНОВ
джамии]
най-известните
на Балканите.
През Търговище пристигиахме в най-жизописиия българ
ски град Тъпросо — първата
българска столица. Клисурата
на река Янтра, амфигеатрално
разноложе11ите къщи, внухиито
лнага крепост „Трапезица’ис
'горитеските здания, среща па
старото и новото — всичко то
ва дава на Търново един слоест
бразон изглед и несъмнен жи
вописен и културно-исгоричесеки шарм.
/■Габрово — таза е „български
ят Манчестър” промишлен цо
благоустроен
нтър, модерно
ар ад., иай-Аългият в страната
(14 км,) В центъра на града,
върху един малък остров на Я
итра- стон паметникът на ПъРЩГл ковач в града — символ
(ра Габрово и габровската пред
(призмчнвост (и скъперннчестсто ако може да се вярва на вк
Цовете!). От Габрово направих
ме излет до Шипка, видяхме
скромния и монументален па
метник, картинно си представи
всме „Опълченците на Шипка"
*от Вазов и разгледахме околно
ртта превърната в историческо
туристически център.
От Габрово, през Ловеч и Бо
тевград се завърнахме в- София
(Гази „свегкавична” екскурзия
ни даде възможност да се за
■познаем по-подробно със стра
жата ла Ботев и Димитров, с нц
■йното минало и културните й
паметници, с нейното социално
•тическо строителстзо и нейни
те хора — скромни и трудолю
бнви които обичат страната стч
»/ желаят да жнвеят в мир и
- ‘азбиоателство със съседите си
И другите народи в света.
оп

ИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ

Гимназията без
редовен преподавател по фшсофия
ш

шпттт

11111,.

За това, за което искам да
пиша, може би вече е писано в
нашия вестите. Затова ш/е бъда
конкретен. Вече няколко години, с изключение на последна-

и

Нашата точност
Турците са пропъдени от на,
цхите краища преди няколко
столетия.
Обаче и ден днешен, ние
сме останали зярни на някои
техни традиции. От тях изглеж
да сме наследили един тзърде
неточността. И
лощ навик
този навик толкова дълбоко е
пуснал корени че едза можа
да се прекъсне с него...
Конфереоции и събрания сви
кваме често.
Ако трябва да отдидем на кон
фзоенция в 9 часа ние обезате
лно ще пристигнем към 10 или
10 и половина. Игла дори друга
ри. които са още по-сзободни
па си дал) >т „отстояние“ и до
И ...
Какво може да стане ако вси
чки не дойдат на време. Оста
ва да се „прнчгка“. Причака
се половин час и тогава конфе
р чтцията започне. Но вратата
на залата не са затворени зави
наги. От време па време току
тистнгне по някой закъснял
ни прекъсва в работата.
Трудно обаче можем по адми
нистоатизо-н път да се „излеку
ваме" от тази болест.
По този въпрос бихме разиск
вали на счбо^ния на първични.
те орга низации. Но какво ла
правим когато и на тях закъс
няваме.
Зн1тчи налага се, да почнем
отначало. Да престанем със за

късняването от ония, които св
икват и ръководят със събрани
ята и конференциите, па тога
ва — и всички останали/ В про
тивен случай не — работим до
бре.
А какво да кажел! за ония (та
са малцинство!), които дойдат
па време и които ни Флкат дд
си попием в „Балкан“ да завъ
ршим приказката си с някой
приятел от село, от околията и
ли.
Дали те са длъжни да ни ча
кат?..
ВрРме е всичко онова, което
сл!е наследили от турците да от
стъпим на историята. Нека тя
се справи с тях, ние имаме ра
бота...
М. А.

*
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та, в гимназията се разгтисва
конкурс за професор по фило
софия. Често пъти се явяваха
хора, но комисията, поради ед
на или друга причина, ги отби
г.аше. Да вземе м примера от
тази година. По разписания
конкурс за професор по фило
софия се беше явил само един
каи.з?едат със завършен факултег. Същият имаше и практика
обаче адимюшст-рацията
под
претекст, че не са подадени вси
чки необходими документи, от
би молбата на кандидата. Да
добавим, че документите на съ
щия бяха задържани \ цял ме-

КАМЪНИ
КУЛТУРАТА

Стоян Соколов, икономист
Димитровград

ВЪРХУ ДОМА НА
• • •

Напоследък около културния
живот в Дил!итровгр'ад се рази
сгсза доста живо. Провежда се
цпттегр ация, пр изят се рази и пла
пове, чзртаят перспективи. Обаче външният изглед и гради
нката пред Дома и по-нататък
имат твърде некултурен изглед.
Освен това на покриза на До-

БУДКИ

сец и половина и заради това
той закъсня да конкурира на
друго място.
На допълнителния конкурс
с.е яви друг кандидат, който по
късно сам напусна гимназията.
Значи пак сме в положение и
тази година да няма редовен
професор, а часовете са дадени
на хора. заети в стопанските ОР
ганизации или на други хора.
Ясно е какъв ще бъде успехът в
гимназията ако се имат предвид
уроците.

,ма на културата, кой знае от ко
га. стоят много камъни и АРУГ
Материал.
Може би това е още едно по
твърждение, че върху ,,културатаГ в Димитровград и по на
татък някои се хвъррят с ДъР
вета и камъни, както често се
казва нашега.

1

ЗА »УКРАС«!

По протежение на улица ,;Мар
Шал Тито” в Димитровград га
ма 4 будки. В две от тях со
продават тютюн, марки и дру
ги неща. обаче две от тях •—
от поставянето си в началото

на тази година до днес сн сто
ят празни.
’
Много димитровгралчани ‘
Минувачи с право питат: за к»
дево служат тия будкиц
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НУАТУ Р Н 0-ЗАБАВ Н И Я Т ЖИВОТ
В МИНИТЕ МЕСТА

След предприетите акции ов
страна на културно-просветни
те общности за по-оживен кутурно-забавсн живот в малки
те места се очакваха положите
лни резултати. Някои културлюмгросветни общности търсе)
ха начин за по-разнообразен км
лтурно-забавен живот в общин
слейте центри и по-големите се
ли ща, където той съществува
ше, и за организиране на сили
те и средствата за оживяване
на кчлтуршх-забавния живот,
където той е замрел. На разли,
чии свещи, сьвещагшя и разго
вори се чуваха много хубави
предложения, които не изиск
ват нито огромни сили. шгго го
леми материални средства за е
дшн разнообразен културно-за
бавен жизот. Но за съжаление
много от
тези
инициативи
и предложения на практика нб
намериха нужната подкрепа
така чУ почти з по-голямата ча
ст работите останаха по старо
му. От страна на културно-пре*
светиите общности на околни
те се даваха напътствия в мал
ките места, да се подготвят спе
циални програми за представле
ния и в организирането на кул
туртю-забавни институшш по*
малко да разчитат на временни/
те гостувайия на професионал
ни и естрадни ансамбли от гс»
лемите градозе. В създаването
на по-ожзен културно-забавен
живот винаги да се нзползузат
местните сили. които често,
при добра помощ и подкрепа,
дазат твърде качествени пред
стазления и пъстра програма
Околийските културно-прос
ветни общности съвсем ясно
настояваха на 'публиката в мал
ките селища да се обезпечи ре
дозна забаза и развлечение. За
подготвяне на програмата на
първо място трябва да се гри
жат институциите, чиято длъж
лост е да организират система
тически културно-забавната де
йност в цялата община, а поспециално з общинския цен
тър Но за съжаление от стра
на на нашите общински цент
ри се направи съвсем малко, а
някъде почти нищо не се напра
ви, за създаването на организи
пан културно- забавен живот.
Почти навсякъде се оплакват,
че няма никакви или не разпо
лагат с достатъчно материални/
средства’ Обаче забравя се, че
чрез систематически организи
ран забавен живот могат да се
Ьъзлават средства защото във
всички наши общински центрй
и по-големи селища вече съще-

ствува жажда за развлечение
и забаза, незаззисимо от цената
на билетите. И не само това^
Съществуват съвсем бедни об
щински це.-прк, които почти
Ие разполагат с материална
средства. а все пак имат богат
културно-забавен живот.
Това значи, че с малко по-гО
ляма воля и готовност за раба
та от страна на ония, които сапоели върху србе си длъжността
да водят културно-забазлата
политика, значително ще се из
мени настоящото положение. В
нашите общинск центри. пок
рай липсата на материални сре
дстза в областгга на клутурнозабавния и културно-просветния живот същестзуват два
сериозни проблема, които са
изключително от субективно ес
Тество. Все още работата на
'култуоно-забазното и културЧ
ио-просветното поле не е полу
чила признанието на общества
на дейност, което често довеж
да до неразбирателство и спъ
ване на положителни инициати
ви. Факт е че устройването на
конференции, да кажем за са
мооблането в едно селище пове
че се счита за обществена дей
ност и се дава йоголямо! призна
ние от страна на обществените
фактори з общините, отколко
то едногодишната или няколко
гдшпна работа на културно- за,
бавното поле Това пък от своя
страна дозежда до друга после
лица, хората да не се ангажи
рат и да не се наемат да раЪот
ят на културно-забавното и ку
лтурно-просветното поле в сви
ята среда.
Другият проблем е там, че х<3
рата. които по своя обществе
на длъжност трябва да се гри
жат за развитието на органи
зиран културно-забавен живот
не показзат почти никаква ини
циатива. С подобни длъжности
Се наемат хора, които ИяМат'
СМИСЪЛ

НИТО ПЪК ЛЮбОВ

КЪМ'

тази дейност и се явяват като
звновници за липсата на култу
ря О-забавен живот в едно или
друго място. т. е- селище.
Ако културно-просветната де/
йност пол-лш пълно признание
на обществена дейност в нащи
те комуни и ако наелите се да|
се бавят с културно-лросветнц
дейност проявят повече иници“
атиза и готовност за работа, то
в нашите общински центри на
истина ще се подобри културно'
збавлия живот и ще се обезпо
чат Задоволителни средстза за’
тази Дейност.
М. П

КОПНЕЖ
НИКОЛА КОЛАКОВИЧ

След дълго клатушкаие из мр
ачлите улици, те спряха пред е
дин незаграден парцел.
■ ’ 'Четиридесет годишният чокек носеше кошница под ръка
(и беШе по-пиян от младежа, ко
йто идеше/ с него. Те сЬ бяха/
опознали този подиробед в еАна малка крчма на по чаш
ка;. Срещу кръчмата на тясла.'сга улица, през която минаваха
коли. се продаваха стари вещи.
.О-г игла до локомотив" вика!
»а продавачите. Беше врява и
всеки хвалеше своята стока.
Човекът, който придружава_
Ию младежа сьщо се занимава
ше с препредаване на стари
ирехи и изглежда чг добре за
работваше.
Младежът си бе въобр/азил,
* св-е Разболял от туберкулои бе решил всеки ден да изя
|Т;._.По Няколко полупечели го"~17ли 1ш,ицли и да изпие найалко по лза литра черно вино, ,

1 Прикзваха си за личния жи
вот. Човекът се оплакваше как
през войната изгубил сина и
жена си. Загинали от бомбарди
ровка. Останала, само шеонай.сетгодшната му дъщеря — ху
бава и красива, както каззаще
той.
Младежът разказваше за, себе
си и своите грижи. Оплакваше
си
баща
грубия
от
Ре
и мащеха, които вече не искат
да го издържават. Макар че е
/двадесетгодишен все пак той е
тяхно дете.
Човекът, от своя страна, одо
бряваше всичко ла младежа,
чудеше се псуваше и говореше
*: гглачвен глас ако синът му/
бе жиз, никога нямаще да му
позволи да се заеме с какватО
й да е работа през живота си.
Той щеше да сР мъчи. а синът
му да живее като „малък цар"' — Ч акъз баща'аз бих искал*
— каза младежът с въздишка.

Културния дом в Димитровград

Народният театър от Ниш гостува в
Димитровград с »Ивкова слава«
Гостуването на Народният те
атър от Ниш с ..Ивкова слава’’
още веднъж показа реалиссиче
ската сила на творчеството на
Сремац. Онова, което с години
наред привлича вниманието на
зрителите, когато пред тях е
..Ивкова слава” е дарбата на пи
сателя да проникне в старин
ния амбиент на Ниш и провин
циалния говор. Съвсем естестве
на е, дето тази способност па
Сремац веднага овладява наши
те зрители. Образът на Калча.
Куряк и Смук, кои го извънре
дно майсторски га създадени от
гуляйджиски зулуми, но и до
макински, патриархални свой
ства, хора от изчезналия ориси
тален свят, също така предста
вляват чар в творчеството на
Сремац. Намирайки в една исти
нека случка потенциална коми
чност. Сремац пристъпил с из
вънрбдно удоволствие към ху
мористична обработка. Но този
хумор е освободен от всякакъв
вид присмех, а е прогкан с она
зи прекрасна любов на писате
ля към хорат.т и живота, които
майторски ,е отразил.
В драматизацията си Душан
Животич се намерил пред ста
рия- труден проблем. — липса
на драматическо стълкновение.
Тръгвайки от платформата, че
повестта на Сремац е един поетизиран документ за весели и
безгрижни дни на стария Ниш,
Душан Животич настоявал да
запази възможно по-голяма до
стоверност с повестта на Сремац. Няма съмнение,^че Животич с ..Ивкова слава” е дал съ
временна драматизация.
Ако длъжността на театъра
ос състои в това да доближи
стойността на една литература

до най-широките слоеве, то
многочисления ансамбъл на На
родния театър от Ниш е изпъл
нил тая своя задача. Онова ко
ето особенно отговори в целия
спектакъл, това е основния тон
В спекгалите на ,,Ивкова слава’
от по-рано се поставяха на
пръв план комичност и шумност. Първата боя ако бе преда
дена в известни съотношения
то втората се поставяше в няка
кви интимни граници. Поетич
ната и хумористична оживенорг
с която Сремац отличава своите
герои, открива най-орновните
гънки на душата им . а преди
всичко искреността, Концепции
те на Душан Животич като дра
матизатор и режисьор, съвсем
оправдано са съсредоточени в
тая насока. Именно затова пе
сента, сБИРенето и хората са
доведени до минимум. Обаче образът на Някой в реализация
та на Божидар Савичевич като
че ли се отделяше от всичко
това. Този образ на пътуващ ар
тисг в повестта на Сремац при
тежава чертите на бездомник,
па несериозен на повръхностно
същство, лекомислено — значи
всички отрицателни черти, чу
жди на старинния патриарха
лен свят. От него Сремац е съз
дал карикатура, но не толкова
със сатирични тенденции, колкот.о с забавни. Образът на
..Някой”, в изпълнението на
Божидар Савичешгч е изрази
телен пример на безогледен без
домник който се натрапва в иди
на стариния
личната среда
Ниш Затова неговата комичност предизвикваше шумно ст,
гКсьРт-ветегвуваша н ?1ередата
в която е попаднал. Неговите
прекалено подчертани движе-

ния изискваха повишен той, ю*
ег0 някак си действуваше нее
стествено.
Оссбно изпъкваха по извън
редно изпълнение на ролите си
Ра-гко Сарич като Калча, Ради
оав Димитриевич като Смук
Миролюб Алексич като Ивко.
Зорица Стефанович като Сика.
Радмила Савичевич като Перса,
Даниел Обрадович като Никодий ни показа колко е зрял ху
дожественият ансамбъл на Наро
дния театър, защого една епизо
дна роля помогна да се даде
извънредна цялост и да се за
кръгли спекталът.
Със спектакъла ..Ивкова сла
ва” ансамбълът на Народния те
атър в Ниш не само че се пред
димитрвградските
'*'ави пред
зрители е осъществяването на
старинен нишки амбиент, ко и
със солидно художествено из
пълнение на един литературен
текст от Сремац.
Л, Дшорджевмч

Тогава младежът почувстъуВ а дългия поглед на човека, от1
правен към него. Имаше нещо
неспокойно и чудно огнено в
този.поглед. Очите му бяха пъ
лни със сълзи, Някак кървави,
печални и стращни.
, —; Ще ми бъдеш син. Ще ми
бъдещ зет. Моята дъщирл е
същинска красавица^
Извади снимка от вътреш
ния си джоб .
— Хубаво момиче — изтръг
на се ла младежа.
След това тръгнаха Човекът
каза. че ще го води в къщи Ц
ще нареди всичко. Младежът
веднага да спи с неговата дъ_
щеря .
Тя го слуша слспо и му р пр'«
дала Невинна е като нито ед
на, девойка на сзспга. Младежът
се съгласи и тръша покорло.
Дълго се клатушкаха по у ли
Ц1ГГО Младежът вече бс обхва
нат от страх чс спътникът му
не знае къде е неговата къща,
защото е много пиян.
Но човекът внезапно спря пр
рд един лезаградеи дълъг пар
цел и влезе в него.
— Хйдс с меие — каза човскът
попита
—Къде отиваме?
младежът.
— Хайде, като ти каззам.
Младежът тръша с него
Когато стигнаха докрая, където сс иалшршие стената »га

бдна къща и много камъни, чо,
векът спусна кошшщата и ка
за:
— Да си починем малко.
Извади от кошшщата някак
ви стари панталони, разшири
ги и простря на, земята,. Сед
на па едшшя край " с ръка
посочи па младежа да. седне до
иего>
— Не съм уморен — каза мл
адйжът,
— Седни, като- ти казвал!. И_
ма още миого да ходим,.
Младежът седла, чувствувай
ки се неудобно. „Ако всичко то
ва е нужло, за да спя с дъще
ря му, нека бъде“ — помисли
си младежът»
'Чов.екът започна да говори:
— Знаеш, обичам те
ката
син. През цялото дреме беше
ми сЯш. Досега.
Сложи ръка върху коленото
па младока, с другата, го хвана
под млшка. Говореше му на ухото.
Младежът почувствува пият
ния му дъх и думите, конто по
трепват.
—■ Но — продължи човекът—
ргрува ми се, че ще т еизгубя><
трупа ми се че ще те изгубя.
Те мт край самото ухо.
— Знаеттт ли защо? Зарад дъ
шерятп. ще бъдеш неин.. Н.
■ Прсзод от с-ьрбо-хъртатски
Никола Колаксхотгч

„Вук Бубало“ ще бъде
представеп
на 22 декември

Общинска отчетнонзборна конференция
на Съюза на гогославската младеж в
Димитровград - на
22 декември
Общинската
отчетно-пзборИа конференция на Съюза на
югославската младеж в Дшит
ровградска комуна ще се със
тои на 22 декември, тази годи
на.

Самодейният театър „Христе
Ботев” в Димитровград ще пред
стави на 22 декември комедията
,,Вук Бубало’’ от известния
югославски писател Бранко Че
пич. Главната роля, Вук Буба
ло тълкува Ангел Кръстев, из
вестен самодеец, а останалите—
'предимно млади членове на ан
самбъла.
Режия и постановка на пиеса
та е направил гимназ налгшят
учител Любиша Джорджевич.
М. А.
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Зимаша дойде

I
Съобщаваме на всички наши читатели и разпростра- ^
нители на вестника, че новогодишният брой на вестник ★
„Братство“ ще излезе па 30 декември на увеличен брой *
страници н с

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР 31 1964 ГОДИНА

★
★
★
★

Затова умоляваме всички панти разпространители ^
до. 25 XII да ни обадят колко броя им са необходими от ★
■к
новогодишния брой на вестника.
★
Заявките могат да дадат на следния купон:

★
★
★
★
★

ЗАЯВКА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ--------------------------------------------------------------------------------МЯСТО И ПОЩА--------------------------------------------------------------------------------МОЛЯ ДА МД ИЗПРАТИТЕ --------------------- ■ БРОЯ ОТ НОВОГОДИШНИЯ БРОИ НА
ВЕСТНИК „БРАТСТВО" С ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА 1964 ГОДИНА.
Подпис на, поръчителя
Дата

II
На всички ученици, възрастни, училищни и други библиотеки
съобщаваме, че »Братство« разполага с още малко количество от
следните книги:
2. Хронология на Димитровградско от
Богдан Николов
....

цена 150 динара
Всички заинтересовани могат да направят поръчка да им бъ
дат изпратени книгите, а ние ще ги доставим в най-скоро време.

III
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“
Съобщаваме на всички наши читатели, училища, библиотеки,
предприятия и обществено-политически организации, че вестник „Брат
ство“ и в новата 1964 година ще се продава по същата цена__ 10
динара.
Умоляваме всички наши читатели да възобновят абонента си
Приемаме нови абонати от всички краища на страната и от
чужбина

Годишен абонамент е 480, полугодишен 240, за три месеца 120 днн.
Могат да се абонират и предприятия, земеделски коопера[ции, училища, здравни заведения, библиотеки, учреждения, обществево-политически организации и др.
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цена 250 динара -Д-
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ДО РЕДАКЦИЯ „БРАТСТВО" ПЕТИ КОНГРЕЕС 32/1У — НИШ

1. Разкази за Тито
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На снимката: Деянова махала край Божица в сняг.

Шу:

& "■:

И в Клисура първият сняг донесе различни грижи около
мГтяДГаНеТО Н транспорта. Но той не можа да промени пРогра
мата в училището.
На снимката: Час по физкултура в двора на училището

НЕЩО НЕ Е В РЕД

и РИСУНКИ
М. ПЕТРОВ
текст
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Същинската зима вече пристигна. Най-напред снягът па
дка в Боснлеградско, а сетне и в останалите наши краища, макаР, че някъде се задържа няколко дни. Шофьорите от Босиле
град първи почувствуваха трудностите на зимата.
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