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ш специализирани служби, какта 
и това, че всички държави тря 
бва да имат еднакви задъЛ-| 
женил за по-добрата орга
низация на световната общност* 
и на борбата за осъщссгв лзана 
на основните принципи, които 
сбезп-чават пълната гаранция 
на мггра и прогреса в света.

В тази дейност Югославия 
безкористно настояв-аше за съз 
даване на реални условия, кои 
то ще доведат до отхвърляне 
н.а всяка употреба на сила или 
заплашване със сила в между) 
народните отношения и конта 
водят към осъществяване на об 
щото и пълно разоръжаваше. 
Тя подчертаваше своята загря 
женост когато светът бе обез
покоен от опасността за мира, 
и изразяваше задоволство и ра 
лост, щом се показваха призна
ци! на международно омирот
воряване и насоки към отхзър 
ляне на международното напрв 
жече. Макар че е поборник на 
пълното разоръжаване, Югос
лавия поздразц Московския 
договор за частична забрана на) 
опитите с ядрено оръжие, като 
гледаше в това знак на тръгва 
не по пътя на международна 
миролюбив ост.

Макар че през 1963 година 
Югославия преди всичко работа 
ше за укрепването на мира съ-> 
що така тя беше много активна 
и по отношение на проблемите* 
чието празилно разрешаване нс* 
си условия за траен световен 
мир. В това отношение особено 
за подчертаване е ролята иа Ю 
гославия з продължаването на' 
политиката на деколонизация
та, равноправието на наролита 
в икономическото сътруднича 
ство. постоянната икономичес
ка и техническа помощ на ела 
боразвитите страни, признава» 
че правото на народите на са 
моопределение и национална не 
зависимост и помагай е на из
родите които волят сттраведли- 
вя бооба за своето нанионадно' 
освобождение от колониализма 
и подтисничеството.

т Съзнавйки, че съдбата на всеш - ? ки народ е свързана с между
народната общност Югослазня
постави за обща задача на своя
та външна политика линията.че

I •; ■ , мирното съвместно съществу
ване и активно сътрудничество

Щ между държави и народи, бгзI.. оглед на разликите в тяхнотоV

обществено устройство, е необ 
ходнмо условие на мира и об-

прогргс в света.”ществения
Т_зи линия, която последова
телно се води вече дванадесетШ •«у>дини, Югославия провежда
ше още по настойчиво в 1963
година. указвайки, че само в
•рамките на целия свят може
•да се запази мирът и че само
в мирни условия може да се
постигне развитие и прогрес за
цялото човечество.

В своите билатерални отно
шения Югославия през 1963 го
дина разшири още повече кръ 
га на държавите, с които под
държа редовни дипломатически!
отношения и с които сътрудни
чи. Тя изхожда от това, че те-

отношения трябва да Съще-зи
ствуват между всички държа
ви и народи и не може да й се

че в света о-хвърли вината
ще има няколко държави, ко
ито не поддържат международ
ви връзки с нея-

Пример на това желание та
зи отношения да бъдат унивеР
солни е фактът, че през 1963 го
дина Югославия също така е
установявала дипломатическа
връзки с новоеманципиралите 
страни още утре Аен след про
възгласяването ча тяхната не
зависимост (случаят с Кения)

отдалеча- ,че всякои показа
от линията на сближениеване

го на държавите представлява 
положеие (случаиненормално 

ге с Германската федерална ре 
и с Китайскатапублика, дори 

народна република).
В общ размер Югославия ос 

последователен поборникгама
да се хармонизиратиа идеята. на международнотоусилията 

Сътрудничество з рамките на 
ООН, и на нея придружените

ЦЦ А-/ Международното сътруднича 
ство не е празно слово за Юго
славия. През 1963 година Югос 
лавия здраво бе ангажирана 
щото във всички области и със- 
всички средства да се осъщест 
вява това сътрудничество. В то 
ва отношение тя прид-ваше о 
собено значение на постоянни

о най-високи представители на 
страни, и постигнахме го

стпото, културата, просветата, 
жизненото равнище — в целия 
ни живот.

Ще изрече обаче и ония, дъл
боко истински и правдиви думи, 
които десетилетия ни окуража 
ваха и тласкаха възторжени на 
пррд — че н в настъпващата 
1964 гот ипа. макар Сега и с по- 
малък напор, защото създадох
ме основи за това, следва да се 
опрем на собствени сили в из
воюването на нови крупни по
беди за по-добъР живчт на на
шия трудещ се 
и господар на своята съдба.

А старата 1963 година ни бе 
действително успешна.

Продължихме да се борим 
за мир и мирно съществуване 
между нарочите — в ООН и 
чрез многобпойни преки ронтак 
ти и разговори на наши най-ви 
соки ръководители и делегации

други 
леми резултати.

Приехме Конституция — но
ва. най-хумаипа и най-прогре- 
сивна в света, и вградихме в 
основите й — грижата за чове
ка, за правата му, за неговата 
свобода и свободна дейност в 

обществото,

В НОВАТА 1964Ш к
те контакти между о-г~оворли
те ръководители на разни нарс 
ли за Разрешаване на междуна 
родните въпроси. Не само пъту 

високи югославски

бата за мир и мирно съществу- 
гане е дала първите големи пло 
дове.

Нашата настойчивост преди 
всичко, защото още в НОБ но
сехме амблемите На свободата, 
правдата и равлоправието и се 
борехме против всичко, що за
държа и пречи 1еа свободата н 
безкрайното приятелство и съ 
трудния е ство между народите. 
Защото не отстъпихме в тази 
борба.

Ше ни каже. че и тази, както и 
всяка следвоенна година, сме 
направили нова кРачка напред 
към нашия пълен възход, реле 
йкм успех след успех в стопа»-

В послеунил ден от старата 
година погл^тьт ни е отправен 
напред, към онова> което трябва 
да извоюваме, което 
искаме да осъществим... И нс 

югославядгитс,—а вей

•зането на 
ръководит-ли на официални па 
сешения и контакти с ччжби- 
на, но и пътят на "РУ^аря Ти-- 
то ‘з Лятнмска Америка и Се- 

Амрпика — тази всейз—

пре~приятието, в 
навсякъде.

Нашият износ на стоки през 
1963 година надмина всички по- 
раншни показатели, а това е до 
казателство повече за 
стопански възход.

Нощес Ше празнуваме рядосТ- 
ни отиването на тази 1963, Ре
зултатна година и настъпването 
на Новата 1964.

И в нея ще стъпим също та
ка ве~ро и сигурно, както в ре 
дицата години от Две десетияег

очакваме и

само пи 
чки хора по овеТа, прогресивни 

свободни и борещим почтени, 
ое нлн мечтаещи за- свободата. нашияупрарляващ вепна

вестна н»гоза мисия ня мира И" 
негов-.та реч з Общото събра
ние па ООН имаха огромно зна

политика

Тито, другарят и водачът на 
югославските народи, послани
кът на мира, ка^ъвто яе позна
ват мирните стремления на чо
вечеството* през вековете, ще ни 
каже нощес, че настойчивостта 

жалките и необвързаните, **с 
крените и миролюбивите в бор-

чение за евгтовната 
на мира. Обаче тъкмо затова, 
че Югославия бе в центъра «*•

Шродълж. на 2 стр)тия насам.
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КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДАНАШАТА СТРАНА 

В 1963 ГОДИНА БЪДЕЩИЯТ ГИГАНТ 

НА ДУНАВА _____
(Продълж. от 1. стр.)
активност, Ю‘осл*и*ия оо 

и \.и±к1<х аи Ч —1О*

1Ла»и па чужде- 
И техни ни

ши
ЯиН ио^юлииа»<1
ки прие
А1ша рсдчиа 
ссрл*ш* дирЖаШ!
сокИ рьюЪодн е та-

ОШСлежиМ, ^осе.ш.но е да
зи година на
вори генералния* ач р р
"^публика "ч^анландия ^еконен.

_ Табм-н изтъкнатият оо
етиопскинг наР лаи

Ш1НИСТЪР-ПреДсеДД
съюз Ники

След няколко го
дини този

бента пРи Жс 
лозните врата щс 
се превърне в 
обект, който щс 
преобрази целия 
край, а Дунав то 
гава ще се свър- 
же с всички мо
рета по света.

макетна
на

К-4>но,
рия
рец з мир 
ае Селасие.

‘̂щчоГмш-гР- на въ
1Шлп«ер?^н^агЬА1Цр^

Р чуждестранни полип

Г--.’ . .
Ръск и 
идтелни 
чески деятели

Посз 1963 годш1а Югославия
ой* "»~4'“^“2 

■и»““ Гя по

сега равнище!‘Ф посеще
ждесгранни ТО»“™ “ тя
иия на ч^^ЦсИЪТруадн^ество
доказа, че ™ва ^РУ3а оьЗДам

нето на нози на дЪржа-
форми на С®^Р ‘ което съотве 
вн народи и хо? , на наро_ 
тствува на напредък.

во“а"

“ Ю"“Г"у” «А-
ПОТ^^а ндаална катастро на голяма н земеТресение
ЙяяоТпз^» Скопи— — 
народ И държава.

с даване

ролтюите и друга електрони сте 
лации. Диамет-ьрът на всеки гв 
нератор. и те ще 
всяка зала. ще бъде 19 метра.

ма 23 дошс бъЛат застроени 
24 метра под сегашното дъно 
на Дунава на таза място. В за 
лите ще бъдат поместени

боти з следващата 
през 1965 — в предвидения срок 
-— да се започне построяването 
На бента. Едновременно с то 
ша ще продължат работите по. 
шзготзянето на главния проект 
за обектите, тъй като идейният 
проект вече е определил мяс 
тото на построяването на обек
тите. тяхното разположение и 
Друго.

година, аНяколко години вече мнози 
на специалисти от „Електропро

която бъдат 6 въвекх" — организацията, 
от югославска страна е главни
ят проектант на зодноенергети 
Ческата. и плавателната система 
в Железните врата — работят 
•върху идейния проект за този 
гигантски обект.

Сега вече идейният проект, 
“който покрай хидроенергийни
те обекти обхваща всички оста 

необходими обекти, как- 
са: пътищата, мрежата от

ген е

ПЪТНИЧЕСКИ И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОСТ 

ПРЕЗ БЕВТОВАТА СТЕНА
ше
вязаше

на поелеза, след това през вхо
дната сграда на машинната за! 
ла, през бента В перспектизл 
се предвижда и изграждане на 
железопътен коловоз, който Д4 
свързва югославската с румънс 
ката железница.

гравитационен 
бент ще има 441 метър и 14 пре 
лизни полета. Широчината на 

възлиза на 25

БетонниятПредварителните проучвания 
и работи са били тврде обстой 

400 специалисти от
нали 
вито
канали системите за отводня
ване на подпочвените води. за
щита на селищата и комунал
ните обекти е з вършен.

Ни. Към 
.Енергоггооект”. от редица ин_ 

Ътитуга от цялата страна и от
делни експерти бяха'енгажира

всяко поле ще 
метла. Затварянето на тези пре 
ливи и тяхното отваряне ще ста
ва стоманени плочи които ще 
имат собстзен двигателен меха 
низъм. По дължината на пре
ливният бент са поставени ст-ьл 
бозе. по които ще се постави1 
пътничаскичт и железопътният

ни по проектирането и изслед
ванията.

! Това дава възможност да се 
Започне с подготвителните ра-

I АКУМУААЦПОННО 

ЕЗЕРО ДО ЗЕМУН
ЧЕТВЪРТА ЦЕНТРАЛА В СВЕТА

тра. а на лезия 106 метра. Сле 
дователно целият обект ще и-

мост и крановата пътека.
_Д!3? нрему_нав:.мето на| кораби

Водоцрнтралата в Железните 
зрата по мощност на инстали- 

енла спада между някол- 
като най-големи централи в езе- 

Именно, в сравнение с вече 
построените и тези. които се 
строят, тя е на четвърто място. 
Пред нея са само водоиемтза- 

..Кпасночлская“ и ..Бпатс
Съветския съюз з Сибир1

ма над 1200 метра. т Преграждането на Дуназа й 
този бент както е известно щй 
наложи образуването на едно 
дълго и Дълбоко езеро, чиято 
дължила ще зависи от равни
щето на леката. В зависимост 
от това дължината на езерото 
ще се движи от 120 до 250 кИ 
лометца което значи някъде Ай 
над Земун. Тъй като цялата об 
ласт на Железните врата пред
ставлява клисура, акумулацио- 
ното -езеро ще се разшири нез 
начително. На югославския бряГг 
ще бъдат потопени селищата: 
Долни Миланозац. Сип, Текия, 
Мосна. Голямо и Мало Голуби- 
нз и Добра. Над клисурата езе 
рото няма да се разшири значй 
.телно. обаче селищата все пак 
трябва да уъдат защитени. Тов* 
ще изисква реконструкция на 
същестзуващте диги, изграж
дане на канали за отвеждане н* 
подземните води и то както на! 
банатския бряг. така и в окол
ността на Смедерево все до Ве 
лико Градище.

пана от долното в горното равнище 
на. водата и обратно са проек
тирани специални прелези. Мак 
сималната разлика в издигане
то и спускането на корабите в 
тях ще бъде з4.5 метра. Тези 
прелези за корабите са проекти 
•рани двуетажно. .Широчината 

е 34. а дължината — 310 
метра. При пътуване по течение' 
то един конвой например с 9 шле 
па най-напред ще влезе в една 
специална прелезна камара, то 
гава ще се затворят долните 
стоманени врата и камарата ще 
се пълни с вода, докато равни 
щето на водата “з нея не се из 
равни с равнището в Горкия 
стаж. Тогава щс се отворят гор 
шгге зрата и конвоят може да 
излезе. Прехвърлянето на един 
конвой ще трае около един час 
и 15 минути. На цялата систе
ма са проектирани пътническа 
и железопътна линия за съедин 
яванз на левия и десния бряг 
на Дуназа. Шосейната връзка 
ще зърви през средната глава

които не по- 
по-

Ако бихме поискали да подре 
дим тези отделни строежи тога 
ва целият обект ще изглежда 
така: насип от земя, прелез, ма 
шинна зала, бзнтовата стена на! 
срзД реката и след това пак ма 
шинна зала, прелез и насип от 
земя.

т л.на своя
нчоазят езоите чувства мощ да изра ят СОЛИд-ряост

иа междуна? А^ т 0
в нещастието. Но И в а_

се гледа израз м ■> 
на престижа на Ю.оо 
нейните народи

бързаха

лите:
кая в
Ът които първата Още не е поо 
ттюена съвсем, а втората е час 
'тично в експлоатация, и ,,Куй-

ва да 
ване и в све-двия и
хазни размери.

която
I им

вътрешно бшиевскащ" водоцентрала иа 
река Волга.

ВодноУнергетическата и пла
вателна система з Железните 
во ата се състои от две маши
нни зали, намиращи се на ля
вата и дясната страна на река 
та, от които всяка ше бъДе дъл 
га по 217 метра; от прелизен 
гразитщионен бент с 14 прели® 
ни полета поместен между ма
шините зали на дължина 441 
метра, след това от два дълги! 
По 34 метра прелеза за кораби, 
построени на левия и десния 
бряг; от насипи, служещи за 
Оъединязане с върховете от 
двете страни, като този на део 
ния бряг ще бъде дълъг 70 ме

Югославия, 
са засилва и Машинните зали 

ще са високи 
67 метра

се развива непре- 
международни раз- 

всекидн езно 
своята актив- 

в све 
постиг3

къснато в 
мери, увеличава 
овоото знамение, 
ност влияние и престижа 
та През 1963 година тя 
нов подем в тоза отношение- В 

фактор. Обаче тя съз 
от зй

Машинните зали ще бъдат сп 
затзорен тип. Във всяка от тях. 
се предвижда да бъдат инста
лирани по 6 турбини, всяка с 
диол!еТъР 9,3 метра. Височина 
та на залите от основите до по 
криза ще бъде 67 метра а ши
рочината — 79 метра . Всъщ
ност и тези зали ще представл
яват съставна част на бентова 
стена и те, както стената, ще 
търпят налягане. Трябва Да се 
изтъкне, че основите на залите

света тя е
това е резултатнава че

лата на миролюбивост, постояИ 
но и общо сътрудничество, чова 

в полза на

външна

колюбив и прогрес 
всички народи че е убедена и по 
следователна з своята уве-| 

борбата за мирно и ак 
съвместно съществуване

реност и 
тивно
между всички държави и наро 
ди. Това е нейното значение к 
нейната родя в света

Д-р.. М. Бартощ
АХ-

ЮГОСЛАВСКО — БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ ции за необмитяване на внос на 
стоки и износ на подаръци, че 
из, наследени вещи и на пощен
ски пратки, които югославски и 
български граждани пренасят 
или изпращат едни на други. О-

От 16 до 20 декември т. г. е
бил на посещение в Народна ре __ _ ~
публика България Марин Це- /ирОСШвНО иО/рОНиЧНО ООрОШвНив
тинич, секретар на Съюзния из- __

и обща ж. й. [ара Ь ДимишроЬ[рад

На населениешо 

ош общинише — 
Вл. Окрумица, 
Ва5у шпица, 
Боеалегрод, 
Димитровград 
и Пирот, 

на аоише

пълнителен съвет за съобщени
ята.

Марин Цетинич и Пенчо 
Кубадински подписаха спогодба И въпросите за превозването на 
е която се уреждат всички въпРо пътници, стоки и пощенски пра 
си на съобщенията между две- тки през Димитровград. Предви 
те съседни страни- Спогодбата дено е също така на Димитров- 
предвижда различни облекче- градската гара, която ще бъде 
иия за по-тясно сътрудничество съвместна, да се извършват вси 
между Югославия и България фитосанитарни и ветеринар
във всички области на съобще- ни прегледи, работите по шпеди

тирането и контрола на товарни 
Спогодбата трябва да влезе те влакове. За ускоряване на

съобщенията между България

Със спогодбата се уреждат ворите, които се водиха между 
представители на Управленията свен това югославската делега- 
на митниците на СФРЮ и НР ция осведоми българските чле- 
България. Водачите на _ делега
циите — директорът на Управ
лението на митниците на Бълга 
рия Лазар Бонев и директорът то население е установен между 
на югославските митници Мило- Италия и Югославия с отделна 
ван Джокович подписаха Прото спогодба. Подобна спогодба 
кол за преговорите. В Протоко-

нове на делегацията за митниче 
ския режим, който за гранично-

чиша- 
шели и сътрудници

меж
ду Югославия и България би нанията.

ла се изтъква, че митническите 
формалности между Югославия 
и България, особено на гара Ди- гранични срещи на граничното 
митровград, са чувствително на- население по югославско-българ 
малели. Постигна се съгласие за

правила излишни досегашните най-хубавив сила на 31 май 1964 година.
Предвидено е също така Дими- и Югославия паспортните и мит- 
ероврадската гара да бъде обща нически органи ще могат да из-

съобще- вършват служебните си длъжно
бла\о иожела шия

гаРа в железопътните 
ния. Българската държавна же- сти не само в гарите Димитров- 

Димитров- град и Драгоман, но и във вла-

ската граница. Българската де
легация прояви интерес към то
зи въпрос и затова митническо
то управление на СФРЮ ще при 
готви за българските митници пи 
сана информация за ползата от 

В хода на тези преговори бе практиката на югославско-ита- 
напРавена размяна на информа- лианската граница.

по-нататъшно развиване на ми
тническо сътрудничество и за 
постепенно унифициране на раз 
поредбите в тази област в двете 
страни.

в новата
лезница ще има в 
рад свое представителство с оп- ковете на линията между тези 
ределен брой служеши. На бъл- гари.
гарското представителство ще РАЗГОВОРИ ПО МИТНИ-
бъдат обезпечени необходимите ЧЕСКИ ВЪПРОСИ

В София приключиха прего-

1964 ГОДИНА
РЕДАКЦИЯТА

помещения и съоръжения.



В1^А ТСТй о
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Предприятие „Лужница“ Пленум на Изпълнителния отбор на ОО ССРНнаскоро ще 

стане внушителен износчик в Босилеград

произведения"за^Б^л^яп^3^110113 4 В Ба5УшниЧа наскоро ще изнася свои 
ро дения 33 БългаР**я> Западна Германия, СССР и други страни.

мишленост? Около 70 на сто 
от сурозините за .Дужница” се 
набавят на домашния пазар — 
з Сплит, Загреб („Юговннил“, 
..Оки” и др.). а около 30 на сто 
— от чужбина, предимно от 
Западна Германия, Италия и 
други страни.

ИЗНОС В БЪЛГАРИЯ СССР 
И ДРУГИ СТРАНИ

ппо?птл^1^На'Га година таза Постоянният ръст на химиче 
зятот-г, 1?° Ще ®ЪАе УАзоено. ската промишленост в Бабуш 
пртит.гам °е пРистъгша към ница. за чиято реконструкция 
?г> т, '“1^УКЦИя на предприятие наскопо ше бъдат вложени ка- 
гг-л^г.-.С!?ИеНТИ^0вкат,а му към питаловложения на стойност от 
^“ОАСта? на химически про около 240 000 000 динара ще мо 

ватова именно и в же да задозоли нуждите на на 
^ п°Дствогго на оцет се очак шия пазар, а в началото на Но 

а 00 на сто узеличение. в срав вата година ,.Лужница” ще за- 
ение с 1963 година Освен то- почне с износ на полио-метил- 

■ с- в течение на новата 1964 го произзедения. произведения от 
дина предприятие ,,Лужница” пласт-маса и някои плочи от 
ц-е Увеличи производството на пласт-маса за съседна Бълга- 
разни ПВЦ произведения — хо рия. СССР и други страни. Те- 
сголин. плакети плочи от пласт зи произведения имат най-ши 
маса за покриви и други произ роко приложение в тютюнопро
ителството>еАНЗЗНаЧеНИ 33 СТР° иззодството. Затова и предпри

ятие Лужница” от 550 милиона 
бруто-производстзо в 1963 — 
планира да осъществи през 
1964 година 1,200.000 динара. За 
Тази цел ще се започне с про 
изводство на нози стоки, чия- 
то подготовка зече е в течение. 
Ведно с това ще се узеличи и 
числото на заетите. През 1964 го 
дина ще бъдат приети още 
100 нови работници.

Като ново произведение на 
..Лужница” з новата 1961 годи 
на ще бъДе и произзодството 
на аеро-конък. Тази година ще 

идва до бъдат произведени първите 36
■| I \,илт

Обсъждане на обществе
ния План за 1964 гадинаца-в^С“аеИ^П9Тба4На

рекичка ЗКужниц беше 
тие. Обем-ьт иаработата

химическата фабрика „Лужни. 
Дина на левия бряг на малката 

на тпм слектрб-механКчарско предприя 
тогава не беше голям Все лп иеРазаито предприятие I
лийският народен в^абуиши^я ТаРИ 1951 Г-к0гат» ок°
ТИЯ в едно под име Лужнипа’-У т Ца фуз,,ра тези предприя- 
наха няколко средоадмощни ^1™-!°™*°^° ПОСледвателно ицрас-

жда се най-го.лямо капптало- 
вложенис з транспорта около 
105 милиона, з селското и гора 
ко стопанство 34 милиона, тър 
говията 5 милиона н пр.

И идващата година ггредвм 
дените капиталовложения за 
селското стопанство не дава* 
основание за коренно измене-1 
ние на селскостопанство произ 
водстзо Главно и занапред щв 
се използзат за мелиорисване на 
пасбища, залесяване на голини 
и др. Добивите, които трябева 
да се осъществят. — над 4 ми 
лиона килограма пшеница ■ 
ръж, 4.100.000 картофи И пр. Вг 
ко сравним с тазгодишните по 
казателн ще видим, че остават 
почти иеузелпченн, а едннстве 
но в тютюнопроизводството се 
предвижда чувствително увелн 
чение — над 6 милиона стръка 
тютюн.

За подобрение на горскотЬ 
(отопанстзо 
жен отрасъл в стопанството на 
Босилсградско — се предвижда 
залесяване на

Трябва веднага да отбележиму 
че предивидените капиталовло
жения в транспорта не са реал!

Беше направена забележка, 
че не трябва капацитетът на 
превозните коли да се увелича 
ва извън потребностите, а пър
венство трябза да се направи 
на товарните коли, подобрение 

дисциплината и укрепване 
На транспортното предприятие.

В обществения план за идната 
година предвижда се пълно е- 
лектрифициране на селата ИЗ 
пор, Бзлут, Груници, Млекомии 
ци. Горна Ръжана и Плоча, 
"лавно чрез местното самообл

Неотдавна в Босилеград се 
състоя разширен пленум на Из 
пълннтления отбор на общинс 
кия отбор на ССРН, на който 

представители

основано

присъстзуваха 
на обществено-политическите 
организации, стопански дейци и 
ръководители на трудовите ор

От 1960 ганизации.
На пленума бе разгледан об 

ществения план за идната го
дина. някои 
политически въпроси в орг_ни 
зацията на ССРН 
със събиране на членския внос, 
провеждане на събрания от ор 
гаяизационен характер и пр.

Проследим ли изпълнението 
на тазгодишния план и инвести 
цането в поотделни отрасли на 

в Босилгградско

година насам 
■риятие ..Лужница”
■ов

пред- - 
тръгва по 

то нами 
върши- из ос-

производствена преориен- 
тировка към азладяване на хи 
Мичес^ата промишленост. Та- 
>са Марката на ..Лужница” 
рапочват да носят много

Път. От ден на ден 
ра себе си като 
нови

организационно-

въз зръзка

вече 
произ

редения, за които просто преди 
ре се е и мечтаело.

Предприятието 
*ъм овладяване 
та промишленост — и то преди 
всичко на произведенията 
иластмаси. тзърде търсени на 
Иашия и чуждестранен пазар 
Сега вече то намира сигурен па 
Ьар на вакумирани предмети, 
амбалаж от пласт-маса, с печа 
тане на същата в Четири бои. 
{разни калеми от пласт-маси и 
други произведения.

се ориентира 
на химическа- стопанството

забележим, че транспортът
зло-ще

е централния отрасъл — 
жени около 72 милиона - 
набавка на дза автобуса и пет 
товарни коли с мощност 35 то

от за'
също така ва

на.
СУРОВИНИ — ПРЕДИМНО 
ДОМАШНИ

На второ място се намира 
селското стопанство с капта" 
ловложения от около 30 мили
она, и то главно за мелиориеза 
не на пасбища, 
изкуствен тревен,
Ръжгнска планина, привежда
не към край обекта с орехови
те насаждения и пр.

Свободно може да кажем, че 
досегашните капиталовложения 
в тоя отрасъл на стопанстзото 
не са на онова разните, на ко 
его би трябвало да бъдат, от
носно селското 
занапред остаза отрасъл и про
блеми №1.

В настоящата година преден

180 ха голини и

За развитието на химическа
та ггоомкшленост з Лужнищка- 
та котлозина има условия. Това 
е център твърде много отдале
чен от останалите

създаване на
•и ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ОЦЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
РЕНТАБИЛНО .

комплекс в ни.
средища в 

страната където самият презоз 
би коствал, колкото и произве 
дението, ако биха се произвеж 
дали други стокц. Химическа
та ггромшленост обаче е тъкмо

Една част от предприятието, 
някои цехове, зече се ориенти 
‘рат към производството на не- 
Ьбходими за нашето домакинсТ 
1во химически произведения. В 
{течение на тази година пред
приятие ,.Лужница” е произве 
'ло 400 тона оцетна киселина до

на

тази. за която тук има отлич 
ни условия.

Откъде Бабушница 
суровини за химическата про-

стопанство и

тона.

лагане.
На края се предвижда и пос

мееха на Доаго 
в Босилеград, който

Общински ошчешно-изборни конференции на Съюза на младежта тронзането на 
витттица
вече се разпаднал 

Напоследък 
предвижданията в обществения 
план за идната година са съзсе* 
реални, но в предстоящите об
съждания трябва повече да се 
спое на селскостопанското прО 
изводство. Ст. Н.

СЕРИОЗНО ОБСЪЖДАНЕ НА 

ИЗМИНАТИЯ И ПРЕДСТОЯ
ЩИЯ ПЪТ

ще кажем, че

Босилеград леСязане в ония местности, къ! 
дето сега поради отдалеченост! 
не се пдовеждат .акции, идейно) 
то възпитаме и пр. Нов успех но но- 

шото наука
На 20 Декември з залата на 

Рбщинската скупщина в Боси
леград се състоя годишна, мла 
дежка отчетно-изборна конфе-

За трудните условия на мла 
дежките активи на село от дис 
кусията говори фактът, че по- 
вечето младежи 
период напускат активите, а се 
завърщг.т през късна есен.

ренция )
Отчет за досегашната дей- 

ност поднесе председателят на 
миналогодишния Общински ко 
митет — другарят Владимир Ми 
хайлов.

Неотдавна в лабораторията 
за реакторни материали в инс
титута на ядрените науки „Бр 
рис Кидрич зъз В инча за пър» 
ви път у нас е изработен про
тотип на горивен елемент от! 
домашен ураний. Този елемент) 
има формата на кръгла пръч 
ка с диаметър 2.5 см и дължи
на около 40 см. Никой не би ся 
помислил, че тя тежи цели пет 
килограма. Иначе край тази 
ггръчка може дълго да се стои, 
без каквато и да било опасност 
за, здравето, защото тя почти 
не прави излъчвания. Ръкуване 
то' с нея обаче изисква зашит 
ни Ръкавици защото същестзу 
ва опасност ураниезия прах. ко 
йто може да полепне по пръ 
стите, да бъде внесен з органи 
зма.

през летния

Общо заключение е, че досе
гашната дейност не съответст- 
вува на същесггзуващите усло
вия и възможности недоста
тъчно са. повързани младежки 
те активи на село. младежкият 
йктив в града и младежите от 
ЮНА, ученическата младеж и 
младежите от предприятията.

Накрая бе избрано ново ръ
ководство. относно нов ОбщИН 
ски комитет, а за председател 
отново бе избран другарят Вла 
димир Михайлов.

В доклада за настоящите за 
дачи на младежта бе посочено, 
че разрешаването на основните, 
съществени въпроси от органи 
за циан ен характер ще даде зъз
можност 
предстоящите 
са — участвуване на младежки! 
те акции от съюзен републикан< 
ски и местен характер зачлек 
яване и провеждане да двусед1 
мичига доброволни акции по за1

Завръщане на бригадирида се осъществят 
задачи, какзито) МЛАДЕЖТА НА СЕЛО тряб

ва да бъде носител на зсичко па 
ложите,то и напредничаво. За 
тази цел занапред на село ще 
се наггоази опит с основаването 
на клубове на младите произ
водители. които да &ьдат при
мерни стопанства и откъдето о 
станалите селскосопнски произ 
водители ще черпят опит.

На конференцията се изтък
на и нуждата от повече внима 
ние на проблемите на учащата 
се младеж.

Особено остри критики бяха 
отправени във връзка с култуа 
рно-забавния живот. В Дими
тровград от година на година
културно-забавният живот за 
мира.

За председател на ОК на Съ> 
юза на младежта отново е изб 
ран Милорад Златанов а за сек 
ретар Бранно Илич. Избран е 
и нов Общински комитет сгг 17 
и секртарият от 5 члена От 
конференцията бяха отправени 
поздравителни телеграми до 
ЦК на СЮМ и другаря Тито.

М. Андоной

През изтеклата година най-го 
лямо знимание е посветено за 
подобрение на производството 
в предприятията и за подобре

на селскостопанското проц•ние
зводство в комуната. Но в таза 
отношение все още не е нахгра 
вено всичко и. затова задачата 
да се обърне по-сериозно вни
мание на увеличението на пра 
изводите,шостта на труда и при 
лагането
оки мероприятия на село си 
остава и а бъАеще.

Ст. Н.

ка от останалите младежки ор 
ганизации, каза той, нашата ор! 
ганиззция наосчи 
си към работа което е и най-ДО 
бпо рещение. Младежта актив 
но участвуваше в есенната са 
итбз,. различните видове коопе
рация и електрификацията на 
селищата както и разрешавана 
то на. други комунални пробле
ми.

На края бяха прочетени име
ната на членовете на новоиз
брания комитет. За председател 
отново бе избран Мирослав Пе 
трович, а за секретар Иван Да 
нчев.

Бабушница
Горивото, което въз основа на 

изследванията, ще се произвеж 
да в по-големи количества, ще 
се употребява за яДпения реак 
тор. който трябва да движи ту 
рбините на нашата пърза ядро 
на централа 
се употребява и зя реакторите 
на централите, които ще бъ
дат построени и ще се включат 
след 1970 година в енергийна 
та система на Юголазия. в

Металният ур-щий. който зъв 
Винча бе превърнат в горивен 
елемент, е получен от уранив 
вата руда, 
край селището К-лна. в поли
те ня Стара планина, 
на Ю ноември тържестзено бе 
пусната в експлоатация първа 
та югославска уваниеза мтгна.

Добиването на ядрено говизо 
от ломятпен уоаннй се оценява 
като важна стъпка в прилагане 
то на ядрената енергия за ми
рновременни пели.

активността
На 21 декември в Бабушница 

'се проведе годишно-отчетна ко' 
иференция на Съюза на младе
жта от Бабушничка община на 
която присъствуваха и делега 

съседните общини, от О 
колийски комитет на Съгза на 
младежта и обществено-поли
тически дейци от комуната.

Долакд за досегашната рабо
та нЬ младежката) оргнизция 
цфнесе председателят Мирос)-' 
жав Петровнч. който подчерта 
.че младежката роганиззция в 
Бабушничка община е намери
ла правилно съдържание на ра 
бота и е потситпала забележи- 
дежта е построила пътя от Зва

През изтеклата година мла
дежта е потсроила пътя от Зва 
шш до Звонска баня. с което 
създаде условия за туризма, а 
студентската бригада участву
ваше в реконструкция на пътя 
Бабушница — Пирот. За раз ли

на нови селсксстопан

Разисква се и за методите на 
работа в активите на Съюза на 
младежта, и за идеологическо- 
политическото издигане на мла 
дежта. Изтъкна се, че всички 
организации са разработили ма' 
териалите т УП_ия конгрес на 
Съюза на младежта на Югосла 
вия. в чиято светлина са съгле 
дани задачите и проблемите нц 
нашата младеж.

МЛАДЕЖТА ВСЕ по-широко 
участвува и в органите на са
моуправлението. Има 5 отбор- 
ника-младежи а от 18 членове 
на работническия съвет з ком
бинат , Димитровград” — 8 са 
младежи и девойки.

Това гориво щети от

о

която се получава
Момггр Попгч

Където
Димитровград

На 22 декемзри тази година! 
В Димитровград се състоя об-г 
шинека горишна отчетно избор 

конференция на Съюза 
■мла ■ “ЖТ1.

на ■
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В НАЧАЛОТО НА ЯНУАРИ 

ОБЩИНСКИЯТ СТАТУТ ПРЕД 

ОБЩИНСКИ СЪБОР
(лЯщаСм (г&иск

'У

К цица — Звоици на дължина от 
28 километра.

Специално място в Проекто 
статута е дадено на междуоб- 

; щинското Сътрудничество с ПЦ 
рот и Димитровград с които 
Бабушничка комуна има да раз 
решава общи въпроси 
с електрификацията ца селата 
комуникации и Ар.

за които са произвели 70 тона 
тютюн, са взели 68.000.000 дина! 
ра. Както се подчертаза, ще се 
обърне оше по-голямо внима
ние на тази индустриална кул- 

почпе да се отгле-

На 25 декември статутарната 
Бабушница редактШ 

->а окончателния текст на Прое| 
ктостатуга като прие редица пр 

и сюгжестии.

комисия зДвойна неошговорноеш
едложашш

Например прието е предло- 
жеикето на местната организаа 
ция на Социалистическия съюз 
вьв В Бониици) съюзните и 
ропубликански народни предст
авители обезателно да поднасят) 
отчет за работата си в оьотзе

тура и тя щс 
жда и по-оргатшзирамо.

Значително място в Проекто.
началото 'на!

дукги, но да поставим и зт>п- 
роса,. кой е длъжен да им по
каже, че има и по-добро и по- 
ефикасно снабдяване, с една ду! 
ма по.културпо. ,

Можем веднага да отхвърлим! 
оправданието, че иямало мага- 
зини за съхранение на продук
тите. То наистина Няма, 
кой и не мисли да намери трай 
но разрешение на този проблем. 
Той се разраства в градът, а ние 
есе сше търгуваме дори и иатурал 
но. Вместо търговското пред- 
нрнятие със сегашните 11 мили 
она динара да се ошгга понр 
донякъде Да разреши този про 
блем. то се е наело с построя
ването на бензостанщш, за кон 

7 МНЛИО

ново. На'Явлението не е 
през последно време все по-чес 
то се забелязза отсъствието на 
някои служещи от работните! 
места и то особено в петък 
пазарния ден- в Димитровград, 
Именно, 
нужни хората, които идват а 
^рада на пазар и да поезър-1- 
щат някоя работа з някое заве' 
дение н предприятия.

В петък почти във всички за 
Веления ще заварите една и съ 
ща картина:

— Извинявайте, къде е дру
гаря X?

— Почакайте го, навярно о 
тук някъде наблизо. Скоро ще 
се завърне 
журните ’ за този ден служе-

г.татуга .който в 
месец януари ще бъде прелета" 
вей на публично обсъждане и 
Общинския, събор е отделено и)

като

когато са най-много

но ии>
Ш ■г

.... .... ■ • •

• . . • • щ

отговарят ,,де-
то ще изразходва към 
ма динара. НатяГамс се и около 
локацията за една, сграда на 
тъоговското предприятие неда
леч от железопътната линия, 
където уж ше пречат па слу
жещите минаващите влаково 
(пътьом да напомним че тук 
денонощно минават само дза 
влака).

Можем да поставим също та

щи.
Всъщност хората или отиват 

на пазар по покупки, или точно 
тогава намират за сходно да се 
видят със езои близки и прия‘ 
тели ст село. Ще ги видите с ко 
Ш1ШЦИ в ръце на пазара 
как бързат да отнесат провизи 
ите за една седм!ща 
тък до петък. Да бъдем справе 
дливи — не всички служещи 

пазара но само1 ония, чин(

или

от пе

ка и въпроса за цените в на
шите магазини и тогава ще ни 
бъде още по-ясно. защо наши
те хора не могат да научат да 
се снабдяват от магазшште. До 
статъчио ще бъде да поставим! 
само на комерциалната. служ
ба от ,7-юлц’.’ въпроса, как мсУ 
же например ресторантът за об» 
ществепо хранене прн Комбина 
та за гумени произведения да 
дотазя картофи й крамид 
по 35 динара а в магазините на 
предприятието същите продук
ти са 60 динара. Дали всякога! 
е з ред да държим сметка пър 
во за ..печалбата”? И ако е 
така. то тогава търговското 
предприятие не може да бъде 
в състояние да регулира и це
ните на пазара

И така на пръв поглед две 
различни неда се свързват са
мо с едно едипетзено понятие! 
— неотгововност.

са нл 
то жени работят

Но попитате ли ги и те имат 
с!вое ..оправдание”, 
ние. което няма никаква връз 
ка с отговорността на служещи 
те. но опраздглше. което откри 
ва нротговорнсстта на нашата' 
търговия, по точно на търгове 
кого предприятие .,7_юли’’.

Оправда-
С ■ . Л; V- ■■■■ /.

-•

(V
' ■■■

■Л-

»»В неговите магазини не мо
жете Да намерите достатъчни! 
количества . зеле картофи кро- 
мид, шшер итн. Нашите тъ-( 
ргопци се оправдават, че нямат1 
подходящи складове за такива 
продукти, пито пък магазини 
за продажба на същите. Като! 
/оправдание” те изтъкват й 
факта (и наистина е факт!) че 
нашите хора не оа свикнали да 
се снябдазат от магазините на! 
-Търговското предприятие. Точ 
но е това, че векове наред на 
шите хора се снабдяват от па
зара или чрез размяна на про-

БАБУШНИЦА.
Отделено е доста внимание и 

на ликвидирането на културна 
та изостаналост особено на пре 
махването на" неграмотността- 
Съшо така. предвиджа се обез 
печаване и условия за развитие 
на учебното дело на онази част 
з комуната, която е населена 
с жители от българската народ 
пост.

на подобрението на. жизотно- 
/въдството..- специално на крава) 
ретвотег Покрай съществуващ“ 
те две ферми ще бъдат създаде 
ни услозия за Още по-интензив 

ззитие на другите селско! 
стопански отрасли

Както е забелязано в Проек- 
тостатута. през следващите ня 
колко години ще се продължи 
пс протежение на пътя Бабушь

тннте скупщини пред избирате 
лите. Освен това й -предложени 
ето на местната организация нз 
ССРН з Стрелъц за повече пуб' 
личност в работата на органите) 
на Скупщината в Бабушница 

Основните насоки, начертани 
в Прогктостатута на -Бабушпич 
ка община са развитието на хй 
мическата промишленост и тю 
тюйоцроиззодството от което са
мо тази година 1.200 дома.кинсТ

но

В Проектостатута е дадено 
място н на осведомеността на 
гражданина, обаче още Не са по» 

.сочени най-пълно всичкн ин
формативни средства и начи
нът. по който ще -се обезпечи 
широка публичност з работата! 
на органите на общинската ску 
пщина в Бабушница. В начало 
то на месец януари Проектоста

А Йотов
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АКТУАЛНА ТЕМА

МОЖЕ АИ ЗДРАВНАТА СЛУЖБА В ДИМИТРОВГРАДСКО ДД СЕ ПОДОБРИ
мероприятия за да не се стигне 
отнозо до положението от пре 
ЛЯ няколко години, което и то
гава се стовари зърху гърба на 
гражданите. Като първостепе- 1 
нна задача се налага правилно 
вътрешно разпределение на. ра
ботата* както в грдааката амбула! 
тория, така и з здразните ста 
нции в отделните центрове. И- 
маме предвид преди всичко ра 
ботата извън редовното работ
но зреме — хонорарната Тоза 
винаги е било чувствително мя 
сто в здравните заведения за 
което трябва да се погрижи ко 
лектцзният ум па Съвета.

КАКВО РЕШАВАМЕ С ИДВА
НЕТО НА ОЩЕ ДВАМА ЛЕКА

РИ

дина са загубени 2.800 работ
ни дни от което само предпри
ятието е имало загуба от 24,5 
милиона динара то става напъл 
но ясна колко належащ е въ 
просът за превентивата. Във 
връзка с това вината пада вър 
ху самите предприятия в града 
които не искат да плащат' систе1 
магичните прегледи макар че це 
пата на димитровградския Зд 
равен дом за систематични пре 
гледи е най-минимална — 50 дц 
нара на глава>. Тазх I година това 
направи само тмиазията „Йо_ 
снп Броз Тито”. Не е нужно да 
се доказва че е по_добре да се 
отпуснат няколко хиляди дина. 
ра отколкото зсяка година да 
губим милиони и-МИЛИОНИ,--

АОГРАЖДАНЕТО НА здрав. 
ния ДОМ НАЙ-НАЛЕЖАЩ 

въпрос

В града все още се изменят 
мнения и разисква да ли е ну 
ясна толкова голяма сграда и д“ 
ли не е могло да се направи не| 
що по-скромио с оглед на маге 
риалните възможности и на Зд 
равния лом и на Общинската 
скупщина. В момента когато 
първата фаза от изграждането 
е, /вече на привършване таки
ва разисквания стават безплод 
сля още преди започ/ването й. 
ни. Това е трябвало да се обми 
а сега е най-важно да се мис! 
ли как да се завърши, когато ве 
че са вложени 17 милиона, об
ществени пари.

Сегашната амбулатория в гра 
да не съответствуза на най-ми 
нималните хигиенични изисква 
ния. В един тесен коридор дне 
зно се блъскат по 100—130 ду
ши болни и здрази. От друга ст 
рана самата амбулатория е лег

ло на зараза'- тук са например 
и туберкулозни възрастни и ма 
лки деца и майки.

Ако имаме предвид тия съоб 
ражения и предстоящото откри 
ване на различни диспансери, 
както и частичното разрешаза- 
не на въпроса за превентизата. 
тогава стават излишни всички 
разисквания затова да ли е ну
жна толкова голема сграда или 
не, Остава само да се потърсят 
начини и средства за догражда 
нето му. защото Здравният дом 
със своите спестявания при За- 
вол,а за социални осигуровки 
не ще може сам да осъществи 
започнатото.

Накрая ДВ напомним, че злоа 
веопоззането не е дело само на е 
Д1гн човек, и не само на, лека 
рите. но е дело на всички субе. 
ктивни фактори, а на първа 
място на Съвета за здргве при 
Общинската скупщина и Съве
та пои Здравния Дом. Само тях 
ното навременно и пълно анга 
жиране в организирането на бъ 
лещата работа ще може още в 
началото да подсече корените 
на всички вражди и недоразу
мения до които може да се сти 
гне с оглед на опита от преди 
няколко години.

Не разполагаме с точни дан
ни колко лекари и други специ 
алнсти е дала нашата комуна, 
дао сигурно е че заемаме едно от( 
челните места в страната. За съ 
меаление днес разполагаме са
мо с двама лекари за терито
рия с около 40.000 души населе 
ние което е далеч под средно
то равнище на Югославия. При 
чините за създалото се положе 
ние са и от субективен и от о- 
бектвен характер. Едната от 
тях е че досега не бяха пред
приети мерки за навременно 
стипендиране на лекари, а АРУ- 
тата лежи в пасивността на то 
зи край. който все Огце не е 
з състояние да Създаде необхо 
димите условия за привличане 
на кадри: комфортни квартири, 
условия за културно-забавен 
живот итн. Остава ни значи е- 
динстзена възможност увелича 
ването на заплатите. Сегашните 
заплати от 50.000 динара с кои
то търсим лекари и разписва! 
ме конкурси всяка година не 
могат да ги привлекат, още по
вече ако се има предвид, че 
днещннят чозек има много по- 
йфлеми изисквания отколкото 
да речем преди няколко годи
ни.
! Трябва да подчертаем, че ви 
пата за създалото се положе
ние. т. е. за намаляването броя 
на лекарите лежи и в предиш
ните субектизни слабости в Здр 
авния дом, за които не се наме 
ри друго решене освен някои 
лекари да напуснат Димитров
град. И ако днес сме пред пра
га Да приемем Още двама лека) 
ри (единият след 1 януари, а 
другият след свършването на 
лекарския стаж) то Съветът 
прн Здравния дом трябва да 
предприеме всички необходими

готът ще бъде представен на, 
обсъждане от страна на Общи 
нския събор.

М. А.

200 посетители на ве
черната политическа 

школа в Бабушница
Интересът за вечерната по

литическа школа, която неотда 
вна бе открита в Бабушница по 
с-ещават повече от 200 души, 
между които и известно число 
младежки ръководители и из- 
вънпартийни.
- Досега работата на вечерната 
политическа школа върви по сТ 
рого утвърдената програма. Ос 
вен това. в районските Центри, 
преподавателите на вечерната 
школа устройват тримесечен се 
минаи за членове на първични 
те опганизаиии на село.

Както в Здравния дом така и 
в Общинската скупщина считат 
че с четирима лекари ще мо 
гат да се активизират петте зд 
равни станици от. които само! 
две в момента се посещазат от 
лекари един птъ седмично — 
Смилозци и Трънски Одоров- 
шт. Останалите три в Долна Не 
вля. Поганово и Каменица ле 
карнте не посещават. Освен то 
ва ще може да се открие Детс
ки диспансер и диспансер за 
майки и деца.

Според думите на управителя 
на Здравния дом д-р Цветков 
не може поне донякъде да се 
разреши и въпросът за превей 
тнвата за която трябва да се гр 
ижн. Завода за здравната защита 
от Пирот. Не разполагаме с то 
чии сведения колко работни 
дни са изгубени зарад прегледи 
и боледуване, но ако вземем пр 
нмера с фабриката за гумени И 
зделня „Димитровград” където* 
само за девет месеци на тази го

11 жилищни квартири
през 1963 година 

в Бабушнпцй
(

А. Йотов

В течение на 1963 година в 
Бабушница са построени 11 жн 
лищни квартири, от които 2 три 
стайни и’ 9 едностайни апарт- 
менти. Седем апартментй оа из 
градени с помощта на стошно 
ките предприятия и УчрбЖАО-
ния-.-а-4---- от страна на Общин
ската скупщина в Бабушница.
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«БРАТСТВО*

Общински „ДИМИТРОВГРАД44комитет на СКС 

Общински отбор на ССРН
Димитровград

И
комбинат за каучукови изделия

ДИМИТРОВГРАД
Чесшишяш

НОВАТА
1964
ГОДИНА

и желаят много

ИШШЙЙЯ
; ‘ Ш.йй й::л

успех в работата на 
стопанските организации и учреждения 
и на всички

•шш*ш
трудещи се от Димитров

градската комуна ■

'У ' ■ >:х>'•
<;у

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ЧЕСТИТИ НОВАТА 

1964 ГОДИНА
на вснчкн ^потребители 
и делови приятели 
в страната

Димитровград

честити Новата 

1964 година
ПРОИЗВЕЖДАМЕ:

Голи гумени нишки за пасмантерийно производство 
Гумени нишки, облечени в синтетика и памук за про

изводство на чорапи и трикотаж 
Качествени лачени гумени ботуши и гумени цървули 
Двигателни ремъци и други технически каучукови 

изделия
Импрегнираме с гума всички видове тъкани: коприна, 

шушкавец, други технически тъкани, качествени то
кове за обувки и черва за протакане на алкохолни 
питиета.

и желае нови, големи успехи в ра
ботата на всички трудови хора и 

трудови колективи в комуната

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
Бос ил е г р а д

Търговско предприятие „Седми юли44 
Димитровград

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1964 ГОДИНА чесшишн на всички тру
дещи се в комуната и на 

трудовите колективи

Новата 1884. година
и мм пожелава пови успе
хи в строителството на 

комуната.

на всички свои потребители
им

живота и
и делови сътрудници и 
желае успех в 
труда.

Предлагаме на потребителите голям асортимент 
лично и широко потребление, с 

разполагаме в хубаво обзаведените мага- 
Димитровград и районите центрове.

на стоки за 
които 

зини в
Услугите и цените -солидни. —X 

__У

© 3
9" Н

^ а ^
о Ц «
са и
© *< »И ©
© Н н
о ° §и н
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС
и общински отбор на ссрн БОСИЛЕГРАД

чесшиши 
па всички 
родители, 

ученици 
и ПреподавателиПожелаЬаш на 1ражданише 

ош Босиле/радско мно/о ус- 

Ь сои,иалисшическошо Новата 114 годинаиехи
из/раждане Ь

и им Пожелава 

усйех 
в рабоиишаНОВАТА 1964 ГОДИНА М

Сцю
С



„БРАТСТВО“

КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

КОЛЕКТИВЪТ НА КОНФЕКЦИЯ

Свобода"
Димитровград

»УСАУГА«
Босилеград

СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
' ПОЖЕЛАВА ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА

НА

: Ш
;''■Щ!&. V

Нова 1964 година] >Ш|:
Ь; ’ А«/ {■:.-%шт -I <'V :

, IВШ! & • • *.
1Ж»‘ 4| V-

^; *

^ у ж II-^п

Жсшш&ш ар
Шш9т- шЖттИьбЛ!Ш- ^ 

Щ| |1§ ;

Ш I’ ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

»БЕСНА КОБИЛА«7 ;

"V IРщжр- Босилеградшш шир ГРАЖДАНИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО И ЦЯЛАТА 
СТРАНА ЧЕСТИТИ
НА

НОВАТА 1964 ГОДИНАй.
И ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ В РАБОТАТА

ШЗЙЕ&1ЯЖ«ВЯ
ИНи^З АВТОБУСНИЯТ И ТОВАРНИЯТ ТРАНСПОРТЕН 

ПАРК ВИ ПРЕДЛАГА СИГУРЕН И БРЪЗ ТРАНСПОРТ 
КЪМ НИШ, ЛЕСКОВЕЦ, ВРАНЯ И СКОПИЕ.

ш
3

ч >-,

, Ш8ШД

ПРОИЗВЕЖДА: Висококачествени детски, жен
ски и мъжки дрехи модерно ушити и десениранн.

Предприятието разполага със свои магазини 

Белград, Ниш, Па рачим, Аесковец и в > редица дру
ги места в страната.

На всички свои потребители и граж
дани на нашата социалистическа оощност
честити

„КиСтин“ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

БосилеградВ

ПОЗДРАВЛЯВА 
НАЙ-ТОПЛО И СЪРДЕЧНО 
СВОИТЕ ГОСТИ

е козата 1964 годинаНОВАТА 1964 ГОДИНА

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯСТРОИТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ у 9
иГРАДИ Ваирсдък“-Босилеград

Димитр ОВГ |3 & ,щ
НА ГРАЖДАНИТЕ
ОТ БОСИЛЕГРАДСКО И ЦЯЛАТА СТРАНА5:--;: Л

", I.
\т ЧЕСТИТИ.НОВАТА 1Е64 ГОДИНА 

и им пожелава успех в работата
I
‘ 'у&Ш<

■у
■ §й

• V

ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„слог А"
Бссилегрвд

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1964 ГОДИНА НА ВСИЧКИ ПОТРЕ 
БИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ИМ ПОЖЕЛАН/ 
МНОГО РАДОСТ И УСПЕХ ПРЕЗ: 1964 ГОДИНА.

Трудовият колектив на „Градня44 честити
на всички свои делови Приятели и граждани
на комуната и страната

Валь;ан'
Предприятие за обществено хранене 

ДимиШрос йрад

Новата 1964 година Честити на своите гости

НоЬаша 1964 юди на
и им пожелава много1 радост и успех.

и им пожелава уепех в живота и труда
Строителното йредйрияшие »Градня« извършва строителни работи 
за обществения и частния сектор качествено и срочно.

1

\

I
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»ВЕТЕРИВАРЪТ«, 

МНОГО ДОБЪР ЧОВЕК!
Звонци

Животновъдството на 

преден план в 1964 година
г

Нашите читатели го знаят по 
хубавите разкази от страниците 
на ,,Братство" и порано „Глас 
на българите", ловджиите от ни 
шка община като отличен ло
вец, селлиите от Топбница и о- 
колнигв села като отличен вете
СШ1ЕВДа' Г°Ва С МИЛАН ВА- 

Мицалата седмица му бях ка 
гости. Пристигнах с автобуса в 
Топоница село 
Км. от Ниш. Беше неделя. Мно
го хора отиваха по тези

еме той сътрудничи в 
списания, в „Братство” и 
намерава да издаде една сбирка 
песни.

— Кога-го бях студент в Бел
град много съм писал. Обичах 
литературата, но както вижда
те животът 
станах

някои , ги получава. С тоя брой полу- 
сега | чих и последната печалба.

Времето в разговор с наши 
хора бързо минава. А има и за 
какво да приказвам. Постояна- 
та работа и времето което бързо 
минава, за ретките срещи, в1Ша 
ги дава достатъчно за какво да 
се приказва. Мил е е един от 
мнозина нашенци, който е мно 
го ценен ог хората с които ра
боти.

Ветеринарната станция с ква 
ртирата на Миле и нгеовото до
бре подредено Имение, разгово
рите с поета, който е трябвало 
да бъде и сегашния ветеринар, 
председател на ловджийското 
дружество в Ниш за дълго вре 
ме ще ми останат в съзнание
то. А неговия авторитет всред 
населението където работи и у- 
спехите му в работа са гордост 
за всички негови приятели.

В разговор с управителя на 
земеделската кооперация в Ззо 
нш1, узнахме, че тази година ко 
операш1.чта е предприел.! всич 
ки необходими мерки зз подоб 
ряване
производство и кооперпгшя 
индивидуалните производители. 
Така напр1шер тя навременно 
е обезпечила достатъчно ко
личество внеокородни сортове 
пшешша (абоданца, 
ре), както н необходимите ко-

частни селскостопански произ
водители, 50 от които коопери
рат в производството на пше
ница. а останалите в ооощдрет 
вото или други зидове коопера 
Пия. Досегашните резултати от 
юоперацията са налии® което 
потвържлоза и постоянно 
растващня брой на кооперанги

е съвсем друго — 
ветеринар. Сега изпъл

нявам професията си и все пак 
не мога да оставим писането. 
Мисля, че песните не са лоши. 
А за разказите читателите на 
,,Бра гство’ сами ще дадът съд.

на селскостоп лекото
с

на-
отдалечено 12

Т(_

Нз въпроса, към какво коопо 
п • гшят.ч ще сс ориентира зана 
Пред и какво се предвижда в се

села,
някои на свадба а други работ
ници от тоя'край в къщи. На 
спирката застанах малко и тъ
кмо мислех да попитам един се 
лянин за квартирата на Миле, 
той со обърна към мен:

— Кога търсите?
— Ами, дали го познавате, 

тукашния ветеринар Милан Ва
силев? — започнах аз.

— Тамън работа, ветерина- 
рът. много добър човек! Тук го 
познават и децата. Върви на
пред след Това ляво. тук вете
ринарната станция-тук и негова 
квартира. Ще видиш: много до
бър домакин. При него всичко 
има. . .

санпчсто-
876 — Е НЕГОВ БРОЙ

Миле редовно играе на дър
жавната лотария. Вече петнаде
сет години редовно купува би
лети и с време на време той по 
лучи по някоя печалба, но са
мо ггреди няколко дни преди да 
го посетим той полччи 400.000 
динара.

— Забелязал съм, че всеки би 
лет който окончава на 876 вина Богдан НИКОЛОВ

\

Как рабоши шърюЬскаша мрежа 

Ь босиле/радскише села«V

Без оглед на обективните тру 
дности в снабдяването на боси

слабата

това. в магазините могат да се 
срещнат артикули, които никой 
и не помисля да купи като сто 
ки, предназначени 
за градското население — кон
серви, плодове и зеленчуци п 
тн. Така много магазини зам- 
ързват оборотните си средст
ва със стоки, които не се Търс 
ят и по тоя начин ограничават 
възможностите за доставка на 
нови необходими стоки.

Макар, че на много стоки сро 
кът на траенето отдавна е изми 
нал, тр остават по няколко го 
дини. За санитарната инспекци 
я по пазара селяните и не зна
ят че съществува.

За режима на цените се знае., 
Те са нестабилни и различни 
във всеки магазин, в зависи
мост от сметката на доставчи
ка. Инспекцията по пазара не 
предприема почти никакви мер 
ки да защити селския потреби 
тел от неоправданото увеличе-

Когато отворих входните вра
ти Миле се показа заседнал 
край печката. Бързо стана и ис 
тича да ни посрещне. След ка
то ое малко затоплихме започна 
той бързо да ни разказва за не 
говия „селски живот”.

От факултета той постъпи 
тук на работа. За кратко време 
спечелил доверието на хората. 
Тук край Морава хората оби
чат трудолюбивите хора. Това 
беше първото което вли доверие 
на хората. Миде беше готов и 
посред нощ да отива и в най- 
отдалечено село, котата беше из 
викан от някой селянин- А да 
не приказвам за другото- Той е 
така близък с хората, така до
бре познава душата на селяни
на и това още повече накара се 
ляните да го обичат.

За кратко време той успя с по 
моша на органите на народната 
влас да обзаведе една от най- 
хубавите амбулатории в тоя 
край. Минахме из всички стаи. 
Всички- стан обзаведени с моде
рни медецински инструменти, 
навсякъде чистота, каквото мо
же само да се замисли.

леградскитс села 
свързаност с вътрешността, о- 
собено зимата, отдалечеността

предимно

на селата от центровете итн. — 
факт е че много магазини по 
селата остават без найоснов 
ните потребителни 
Става дума за ненавременната 
и, недостатъчна доставка на ня 
кои стоки. Затова потребители 
те често пъти бързат да купят 
много по.големи количества от 
колкото действително им тряб
ва в момента. В противовес на

артикули.

Вода в Долна 
Лисина

Една успешна акция в Долна 
Лисина Босилеградско е към 
своя край. По почин на члено
вете на ССРН в селото ще бъ
де доведена вода и построена 
чешма. Така тце бъде разре
шен един належащ проблем на 
това село. В тази акция участ
вуваха всички селяни като съ 
браха над 300.000 динара и ку
пиха золопроводни тръби

ние на цените.
И така от ден на ден тече ра 

ботата по селските магазини 
без. студиозен и постоянен кон 
грол на санитарната и инспек-

3 в
Околността на Зь-внци

Арм годишния план, управител
ят на кооперацията заяви, че в 
бъдеще кооперацията ще се о- 
риентира главно към животно 
ръдегзо, по-специално овчаро
во, за развитието на косто съ
ществуват твърде благоприят
ни условия. За целата коопераци 
ята през втората 
тази година 
средства около 2 милиона дина 
ра и построи овцеферма в м>ест 
исстга Руй- Ролята на тази ов
цеферма е двуяка: тя ще доп- 
оинесе за по-рационално изпод 
зуване на общественото имущз 
ство, както и за изменението на 
Шродите з овцевъдството. В 
предстоящите години коопера
цията трябва да обърне по-гол 
ямо внимание на кооперацията 
в животновъдството, като напр 
ример на угояването на добитъ 
Ка. В предстоящите години се 
планиоа и собствена преработ 
ка на мляко, с което ще се раз 
реши проблемът за сиабязапе
то на този край с млечни ггро 
изведения. Като отделен проб
лем за развитието на животно
въдството се поставя Въпрос за 
групиране на обществената зем 
я и засаждане с качестзени тре 
ви, както и мелиорация на съ 
щестзуващите ливади и пасби 
ща. Кооперацията очаква в то 
ва отношение помощ от Секли 
ята за, борба против ерозия от . 
Ниш. Ние сами. каза той, няма 
ме финансови възможности да 
залесим и засадм с треви тези 
площи.

личестза изкуствени торове за 
есенната сеитба. Сега коопера- 
цията кооперира с около 130

цията на пазара.
{неделя..— Съжалявам, че е 

Да е друг ден Да видите какве* 
се обръща

Вене ВелиновВ. В.
здравно внимание

добитъка в тази амбулато- 
. — каза Миле.

към
РЕПОРТАЖрия . .

Веднага край двора на амбу- 
латорилта Миле ни показа него 
вота имущество където той пре
карва в свободното си време. 
Тук той купил около 200 м2

половина на 
отдели от езоитоГорнолисинска неделя

площ. Направил малки помеще- 
отглежда десетина кларинет. Разнесе се ситно шо 

пско хоро. Към кларинета се 
придружи флигорна, зачука тъ
пан и се изви жизо хоро. Мла 
дежите се веселеха. Но веднага 
забелязваме, че момичетата са 
в надмощно число.

„Да, сега сме позече — подзе 
една девойка — но след седмл 
ца две те напълнат. селото. Е- 
то. най-нетърпелизите си дой 
доха. Отсега па до пролетта, ко 
гато отново ще тръгнат на пе
чалба в Лисина ще е живо, ве
село. . . Пък и как да не е ве_ 
оело. Та ние с нетърпение ча 
чакахме зимата! Ще има свад- 
би,веселие, ще гърми и ечи’ от 
песен..

После музиката поутихна, за- 
щото насъбралите се отидоха 

събранието на изб1грателите> 
а младежите на младежко съ
брание - ■

В една от учебните стаи бя 
ка младежите, а в другата по- 
възрастните. “

проточи до привечер.
В също време младежите от 

ново се хванаха на хорото. Хва 
Шаха се и по-възрастни жени. 
Мъже — които не бяха на съб 
ранието на избирателите(?!).

извед
нъж обгърна селото. На групи
чки, на групички младежите се 
разотиваха. . .

Музиката се пресели в кръч
мата. къДето вече мъждееха ня 
кохлко газенки... .

ния и тук 
свине и около стотина кокош-

В ..Центъра” — така казват
ма-първатав Г. Лисица за 

хала, в която ще злезете — 
собено оживление. Възрастни 
хора, средовечни. младежи, де 
войки — изтърсили се на пло
щада сякаш е празник.

Днес е неделя, ведно 
с родителско-учителска 
ща насрочено младежко из
борно събрание (!) и събрание 
на избирателите, по-късно. ..

В една от учебните стаи се на 
тъпкал народ. Учениците пред
ставят подготвена програма. Но
всички родители не могат да всички рв стаята е задушно и

о-ки.
такъв е 

казва Миле.
— Какво да правя, 

селския живот —
Кокошки имам достатъчно, сви 
не също така и доста работа. 
Моя район се простира чак дб

Пък зимната зечер

сре-
Няш.

ВЕТЕРИНАР — ПОЕТ

И все пак Миле се не занима 
ва само със свинете и кокошки 
те през свободното си време. 
Той ми показа една папка пъл
на с песни, написани през по
следната година. С време на вр

Когато вечерта смъкна мепро 
гледното було на своята тъма1 
и зави селото, екна Банската му 
зика.влезнат. 

Тесно.
В същото

Някои не издържаха. Рипна 
ха от столовете и наггразихл 
малко кръгче, което залюляха 
ситно, ситно...

Малката кръчма се задръсти 
с хора. Натъпкаха се като сар 
дини. Но кръгчето веселяци, 
игрохорци продължаваше и за
напред да се тресе в ритъма на 
„ръченица'’...

— Хайде „селското" — прози 
кна се един ..загрени” и като 
отметна глава започна да се про 
виква — шшххааа . . хооп.. ха_ 
така...’’ '

време на двора писна

и«а

Скуйщинише на Нишка 

и ЛескоЬашка околия
I»

Андреевеч Момчилона младежи 
въведение за

Председаващият
те след кратко 
предстоящата дейност в младе
жките редици предложи изби
ране на ново ръководство. Пра 

се изсипаха като

ЧЕСТИТЯТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДВЕТЕ ОКОЛИИ

Новата 1964 година Към хорото се приключиха а 
ще. Правото зеселие настъпва 
ше сега. Пищи кларинета, из 
вива глас до скъсване, трещи 
тъпанът, сякаш решил ще Съ
бори кръчмата.

После изника и акордеон, 
приключи се...

дложенията 
краткотраен 
цали сняг. 
нието. което траеше не повече 
от двадесетина минути. .

По-възрастните обстойно раз 
глеждаха обществения план, 
дискупграха, предлагаха .. Тях
ната дискусия и разискване се

сипещ се на пар- 
И напуснаха събра-

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ И ПО-НАТА
ТЪШНИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ТО ИЗГРАЖДАНЕ.

Стефан Николов
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Бук Бубало
НА СЦЕНАТА ;В ДИМИТРОВГРАД

\
Подмладеният ансамбл на са 

модейния театър „Христо Бо
тев под закрила на новосфор
мирания Център за култура и 
аабага пристъпи към подготов
ката на комедията ,.Вук Буба, 
ло” от Бранко Чопич със скро 
мни амбиции, но с голям енту 
сиазъм и любов. С младите ар
тисти пред една и съща задача 
се намериха и старите артисти! 
от „Хпсто Ботев’" Колица Ранге 
лоза и Ангел Кръстев. Когато 
на 22 декемзри, след дълга и у 
силена работа завесата се вдггг 
на, те всички положиха големи 
усилия за реализация концеп
циите на писателя и режйсьо-

Декорът на Сретен Игов обе" 
ига за много, че в по-добре орга 
низипаии условия от тая стра
на можем Да бъдем съзсем спо 
койтш.

ра през времето иа зойпата. 
Противопоставяйки човешки!
черти на младежите, които по
сещават военнополитически 
курс на свободната територия, 
Чопич още веднъж се насмея] 

езещеиниците, на неуките 
селяни и на иякои явления оТ
нашия предвоенен живот. Бук |||||||||||1||||||||||||11111111111111111111111111111Ш11Ш11111111ПШШ
Ьуоало, като централен герой, 
е изграден от традиционалната 
любов към свободата и усилия-* 
та на младите да постигнат не-

Лгобища Джорджевична

ПРИВЕТ ПА ЗОРАТА
иго иоао както и от някоя топ 
люта към своята бабичка. И ба 
бичката е някак си цялата

Наистина шепнат ли устата,
" че обичам пъстри цветове, 
и но сто че пристигна и зоратаконтраст; остра намърщеиа 

зее пак блага, чувствителна ста и ги опърли със студени ветрове, 
рица. Също така със слоята ця!
лост изпъква и образът на Гот_ Отиде пак на нощта тъмата, 
вача Останалите образи, които 
представляват посетителите на 
курса, са издифиреицирани до 
оная степен, която позволяла* 
действието. Не чух зората, не зная за тъма,

Обаче от композиционно ста- пе чувам утринния радостен зов, 
новище текстът задава големи 
тпчднотси

Р».
Задачата не беше лесна. Вдъ 

хновеният и непринуден хумор 
на Бранко Чопич определя при 
родата и менталитета на герои
те които и през тежките усло 
вия на борба могат да запазят 
зелрина Веселото разказване, 
освободено от остри сатирични 
претенции открива страсти, же 
лания и слабости на; нашите хо-

а с пея и звездите нейни верни, 
приседна край мене зората, 
но не изчезнаха мислите черни.

не виждам, че иа всякъде ое съмна, 
? измъчва ме нещастната любов.на режнсюрата 

стремежа да се осъщестли най 
ефектна Цялост Недостатъчна-

БоРис МАРКОВ, 
студент ВПШ — Ниш

та икономичност на писателя и 
целнсходност з компонирането 
на детайли представлява глав
ната трудност иа тоя път. На
мерените решения струва ми се* 
че съотзетствуваха на възмож* 
ностнте на артистите.

Приемайки общото мнение, 
че артистите са направили до 
бър спектакъл. трябва да из
тъкнем някои приятни изнена
ди. отпоавеии до дебитантите. 
Резонерското и интелектуално 
изложение на текста от страна» 
на Слободан Алексич, като све 
ти Петър, несъмнено 
като фино подготзен 
нт професионален артист. Сво_ 
бодан Кпъстич, като Каран И- 
ван .Иванов, като Голуб и Сла- 
вейчо Андреев. като Ибро. бя
ха доста хаомонични в съвмес’г 
ното изпълнение на ролите. Ан 
кица Бабич. като Дара прояви 
известен смисъл за дискретна, 
изтънчена игра. За по-нататъш 
ното й развитие като артистка 
от голяма полза ще бъде зъз- 
становяване на хармония нп 
динство между думите и движе 
иията Бранко Илич като Гот 
вач. прекаляваше с жестовете 
си. но в едно с Ангел Кръстез> 
и Колиш Рангелова. той много 
лопринесе за Цялостта на спек
такъла. Иван Дазнтков 
Стоян и Никола Стоилков. 
то Дязол, изпълниха ролите си 
според своите възможности.

5? >ч

Марин МЛАДЕНОВ

Моето село ЕСЕННА ПЕСЕН
Край Нишава върбите притаени 
извеждат тъжно глави свенливи — 
от ранна есен щедро позлатени 
над водите мътни и лениви.

На брега, изправен кзто топола, 
стоиш често и слушаш унесен 
тихия шепот, що иде отдолу 
мъДРа песен за човешката есен.

Моето село родиха овчари, 
моето село градиха млекари, 
моето село крепиха говедари, 
моето село газиха жандари.

звучеше1
монолог Моето село — ракиджия, 

моето село — свирджил, 
моето село — сиромашия, 
моето село — тънкошия, 
моето село — простотия, 
моето село — дивотия. I ЛИБЕ ЗИДАР

Моето село пушки събудиха, 
моето село мотори убиха, 
моето село го няма вече. 
моето село градът отвлече.

За мен зимата е радост,
преспи снежни мойта младост, 

дълги нощи — майски целувки, 
студени зори — топли милувки.

Планино, Бесна кобило, 
люби ме мойто венчило.

Прюлетта за мене е черна 
и болест за любовта ми верна; 
зидар — къща красива изгражда, 
зидар — моята обич разгражда.

Планино. Бесна кобило. 
къде е мойто венчило?

'

1
■

като
ка-

Н. Антов: фигура (дърво)
•ж. ж ж- ’Ж, ж.

нови. които бяха от камък, па. 
ставиха бетона плоча и учили
щето беше готово — оттте по-я 
ко И по-хубаво.

Обаче това решение не се па 
каза най-целесъобразно и спаг 
сително. СлеД две-три години й 
една от старите пак се появиха 
змии. Това значи че селото тря 
бза да направи училище на др 
иго място за да се избяга от( 
тази опасност. която може Да 
коства и живота.

Тази година госголюбиви я 
простосърдечни долноръжанця 
или „банинци’', както ги нари
чат някои се нагьрбха с още 
една задача ..решиха да електрй 
фицират селото си”. Решиха и 
за една година това сториха. 
От Горна Лисина до Ръжана по 
край реката -зърви електропро 
водните в дължина от шест кн 
лометра. Всяка къща има поста 
вена инсталация. Но електрич® 
сивото в селото няма. Няма го 
и з Топна Лисина. Тоза не о- 
беспокоява много хората. Те 
знаят зашо е така —трансфор- 
матспът не е снабден с някои 
спеииални електромери 
твябчя всеки Ден да поистигнат 
от „Искра’’ в Словения. Аолно* 
ръжанци' наплавили отце една 
грешка. Вместо Дъбови, поста 
зили
лелителното предприятие 
сковац им направило забележ
ка за това. а т« петнили да пое 
тавят нови здпави и издържля 
ви стълбозе. Имлт желание. я~

От Горна Лисина към Долна 
Ръжана води нов път около 5 
километра или един час ход. 
Пътят е прокаран преди десе
тина години и по него свободно 
върви тракторът на земеделс
ката кооперация в Горна Лиси 
»а, карайки стоки за продавни. 
Цата в село Горна Ръжана На 
к*естта от едната и другата стра 
Иа на новия път личат следи от 
някогашния стар път, сега об
раснал з тръни и гъсталаци. Ра
ботливите долноръжатщи с оби 
жнозен домашен алат направи
ха широк и прав път и така се 
доближиха до своя център Гор 
Иа Лисина. до света. По пътя 
настигнах три коли. Мъже и 
жени от селото са били на за-- 
друга” и накупузали оазни до 
машни потруби. Пътят е ггооши 
рен съо сняг и подмръзнал та 
Най-лесно се иде с коли Мал
ките волчета мъкнат натоваре
ните коли с чували брашно и 
царезица а на една кола нато
варена продълговата нова печ 
ка и кюнци .пооптарепи с жъл 
ти петна от ръжда.

— Едно време товарехме ко 
не. а сега караме с коли-усмих 
нат ми обясни старият приятел. 
-едър и здрав 70-годишен плани 
неП, с голяма шуба и гумзни 
ботуши. — Два чувала бяло бра 
шно ..за манца” и три чувала 
царевица за . за месо’’. Минала 
Та година имах по-яки волове с 
швестотин и педесет кила, а се
га са ми по-слаби. Ето с четри 
стотин п петдесет тежко иде.

Старецът се разпрнказза С 
коне и на рамо са ноенди жита 
чак от Сурдулица. нямало па
ри. нямало пътища. А сега ту
ка им е кооперацията и пари и 
ма. Тримата му сина са майс- 
топи В - Скопие надница и по 
5.000 динара — педесет кила бя 
ло брашно — елин ла хр-щи 50 
души.' А някога е косил за три

Репортаж СТОЯН СТАНКОВ

Долно Ръжана - Босилеградско
кила жито Винаги е бил гла
ден длъжен. Миналото за него 
са гладни години.

А гладът е бил постоянен го
ст на Долна Ръжана. Житото 
не &, стигло ни до Коледа. Яли 
са хляб от брашно и горчива ле 
скоза. реса. През време на оку 
пацията са правели хлеб от бра 
шно и боб Тоя хляб бил много» 
тежък подувал стомаха и ня-» 
кои гладни стари хора като се 
наяждали умирали. Яли хляб 
от картофи, от овес и какво не 
ггразнла селската мъка през го 
дините на кризата.

Днес това са приказки, черни 
краски от миналото, с които 
старите гълчат децата. И днес се 
купува жито, земята е Още по
бедна и по-посиа. но селянинат 
не брои със страх в очите дъй 
ките з пресеците в хамбара като 
някога, а наппегне воловете и 
пано за Лисина иа купи бяло 
брашно.

Нивите са изпоснели. някои 
напълно! напуспатии чакат на 
пед да бъдат поклонени на коо 
пеоацията или общината, да на 
малят данъка.

Печалбарството и сега е глав 
Ютят поминък Но и е само за 
прехрана и за жизнения уро
нен. за който може да се гово
ри и в Долна Ръажна. Затова 
гозорят десетината нови къщи. 
постпоени от твърт материал, 
ежедневното покпиване на Къ- 
Ечи и згпади с цигли. вместо 
Ъъс слама, електирчеството. вм 
есто газеничетата, радиоапарат 
тите...
- Най-голямо число работници

са по предприятията з Македо 
ния, з Босна, подалеко, защото 
по-добре плащат, а някои още 
не са напускали геачките села в 
Мораза и Шумадия, за които 
говорят за свои родни села, вп 
рочем к тамо са одраснали 
и станали мъжаги.

Вървят по-пътя от Лявата ст 
рана иа еката Отсвякъде буко 
ва гора додето се види от двете 
страни на реката. Селата може 
да се похвали с неизмерените 
си богатстза от букови гори. Те 
също не се използват плански.
— За огрев и нещо за железо
пътни траверси, които изкупу
ва земеделската кооперация.

В миналото и това го няма
ше. Горите се използваха или 
по-точно унищожаваха по един 
гшимитвен начин 
се за да се направят ниви и ли 
вади През дългите зими отива
ли в осос, карайки добитъка 
на баскии. Под ударите на бра 
здите падали вековните буки е 
дна край друга. В гората се об
разувало сечище, повалените 
дънери изсъхнали. огьнят за
мествал брадвите. По цели сед 
мици топели сечините. а често 
и околните гори и така се обра 
зували големи опожарени ггрос 
транства — сетне низи и лива
ди. Наторената с пепел и шума 
почва раждала картофи. ръж, 
овес и най-Сотие сено. Когато 
една почва обединявала, брад- 
вите отизали на дпуго място И 
така цели столетия! Т>ка и кпа 
ището ни оголело Но Долна 
Ръжана не е Безраборното утш

щожаване на горите е спряло. 
В училищата събрания на изби 
рателите. Насядали по чинове
те 40—50 души от всяка къща 
по човек Около общинския бю 
жет и стопанския план най-сла 
ба дискусия. Терминологията и 
цифрите селянина може тежко 
да свърже- Най-вече дискусии 
за местното облагане. Има мнО 
го предложения. Някои напус
кат събранията-разсърдили се. 
В ппотокола най-сетне влиза 
такова заключение: Всеки рабе» 
тоспособен мъж да работи че
тири дни или да заплати пс, 
500 динаоа за ден; всяка жена 
да пабот три дни или да запла 
ти 300 динара за неотработеии- 
те дни Все още разлика меж
ду мъжа и жената. Тпудът из 
жената по-слабо се цени. Тя 
не участвува -'азнопр-вно в из 
гоажлането Чудна и непонят
на логика. Една забележителна 
ппоява в ново зоеме на веков
ния патриархален бит. И едно 
митше за политическите сили в 
селото.

Аолноръжанчани са трудолю 
биви. Поели две години за реко» 
рдно време от два месеца пре- 
поавиха училищната сграда. То 
ва е отделна история и зее още 
ппоблем — разбира се училищ
ната сграда.

В училището което беше здр 
аво почнаха да излизат змии. 
Особено зимно време те изпълз 
ваха и ги убиваха з учебната 
стая и в учителската стая Нз 
лета селяните направиха тух
ли. докараха материал н сетне 
срутиха старата сграда до ос-

коитоизсичаха

букови стълбове. Разпие- 
от Ле

мат и възможност.
Колко се измени а колко още 
то ще замести кемането и каваг 
Ръжана. За някой месец радио 
то цге замести каменято и кава 

..електриката” ■ 
изгони мрака от

ла, ше светне 
завииалн ше 
селото, което вече пулсира ус* 
рама иа нозия живот.
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Минаха и заминаха четвърта 
та и петата офанзива, завъон тя се ■' т'”“ а ареките И
УАарни дивизии и бригади (о- 
ошшозеии вечз нямаше), бой
ните пристигнаха измърш-ве- 
Ди бледи и умисляни, както 
Древните пустинници и всеки з 
Крайна усети и разбра защо е 
речите на нашата Народоосзо- 
бодителид борба се напича све 
щенна.

Те преминаваха 
кани, пристигнаха

сушени от жегата и Вятъра. на 
дали и вълкът та безпокои, а и 
Да Се завърти в тъмното около 
тях, струва ти се. че И и колет И 
на начумерено ще забоОоти;

Разкарай Се, приятели, ни 
що не е останало за т-бе.

Ето, до такива 
пия идза зсеки Николов боец, 
когато си спомни за своя 
мандир: пр--дст_зя си настръх
налия вълк който души непог_ 
реоаните бойци, паднали във зе 
тровити пущинак отзъд река! 
Неретва.. Не бой се. той няма 
Да се сети за чистите и хубави) 
косозски Девойки, които носят 
бял хляб и княт с зино! Кой 
знае д ли Ниджо изобщо 
мал девойка, а и да е имал, от

— Откъде знаеш, къде ти е 
компасът? Сшойне Янков

— Ето тука! — едря се по гъ 
рдите Николетана и се усмих
ва горделиво и жалостно. —• 
Щом погледна нататък сърце 
то ми заигравд като магнтна те
гла. Детстбопредцоложе-

По пътя. докато си почизаГ 
на безименната полянка, Ннко- 
летина спира опустошен поглед 
зърху зарадвания Йовица. след 
това се мръщи. сякаш напрегна 
то се мъчи дд се сети за нещо, 
и изведнъж пита:

— Спомняш ли си какво

ко- Катс* студена нощ почиствах войната, 
но аз бях тогава палаво дете.
И другите бяха неспокойни когато 
беснееше обшил метеж.

Колони ВОЙНИЦИ... 
нижеха се в различни посоки, 
а аз скришом до тях заставах 
и по дрехите ги различавах 
А военните части , 
пълни с гняв и жестокост.
Вървяха, те бързаха някъде • • •
Къде?
Изстрел се чува долу 
и като че ли моли 
когато из ВъЗ-лУха броди.
Удари в някоя стена, 
или пък живот някой погуби 
и пак отново тшшша.
А ние, децата, ту страх, ту радост 
чувствувахме в тези драматични сцени. 
Не знаехме, че нашата ранна младост 
може смъртта леко да смени.
Дни военни, тежки, 
бяха тези дни, 
казват сега някои.
Но аз не знаех какво е и що е, 
какво е смърт и раждане човешко 
и чух, че от хората едни 
напускали селото мое.
Отишли партизани.
И радост в очите ми огря.
Знаех вече какво ще стане 
и кои са тези партизани.
За какво се бореха те 
знаех, макар че бях дете.

така. не ча- 
зиезапно. ся 

каш ги носеше всемогъщ обл ?;к) 
а и тая възкръснала зойска. ст 
анала от мъртвите го нямаше) 
командира Николетина. нито 
неговият загрижен побратим и 
съсед Йовица йеж

ни
приказзашз оня ученик от Би- 
хач, че з някоя си з?Мя жизеят 
диваци дето ялат хора?

Като чува. че се говори за я-
е и-

бранко чопич

ЗАВРЪЩАНЕ
Още зимъс, когато неговата 

^асг преминазаще през махали 
чката Въртел. Николетина се 
отби при майка си и просто я 
уведоми:

—Е майко, мис заминаваме, 
офанзивата започна.

— А къде ще идете синко? — 
натъжено питаше старата Ма
рия. като се свиваше в снега, 
черна като гарга.

—Ао къде ли? Додсго стигат1 
планините! — неопределено тре 
сна Николетина.

— А когато изредите зсиРки’ 
планини, тогава на къде. мъкб 
моя?

— Тогава пак обратно — прос! 
то реши командирът.

Старата тъжно погледна къ-

къде ще земе тя кана вино И 
бяла франзела? Горката, щеще 
да натика в овчарската торбич 
ка парче овесен хляб и четвър 
тинка ракия, щ-хпе да ои стег
не царвулкитс и на път...

. - През пустото студено бла) 
го, под месечината. се люшкат 
и мъкнат две сенки, дзама ду* 

-ШИ Единият е висок и кока
лест, плашило в дрипи, другият 
е прогърбеи и дребен. С пушки 
4 1 рамо и празни войнишки то 
•рбички те пъплят и се борят 0 
с^дгъра, като се крепят един! 
друг.

Ден е Йовица само гладно зяп- 
ва и насочва жалостен лаком 
поглед към приятеля си.

— Как: Какво ядат?
— Хора ядат, брат. Има Ня

кои, д-то искат да ядат хора. И 
такзиз се намират.

Йовица като че ли чак сега ра 
збра какво му говори команди-* 
рът, учудено се загледа в умо
рените му хлътнали очи и не
решително промълви:
—Ниджо, брате, как ти дойде; 

на ум затова нещо?
— Защо да не ми дойде на) 

ум? — упорито се нацупи Ни-/ 
колетина. — Ядат хора, и тоза 
си е... нещо ми мина през гла
вата.

Погледът на Йовица остана 
закован върху лицето на Нико 
летина като омагьосан. През тя 
лото му мина мъртзешка тръп1 
ка. изправи го на крака и той ВР 
почна да се из.мъкза заднищ 
ки. със свита вежди и изострен 
поглед, злраьо стиснал пушка
та Смътно, като през 
наблюдаваше Николетина 
во прави Йовица 

— Какво има? Къде?
Йовица само тежко преглът

на слюнката ои. премигна, пак 
си мръдна гръкляна и чак то
гава процеди с усилие през гъ 
рлото си:

— Никола братко, ние вече 
можем да вървим заедно. Тр 

ъгии ти напред, а аз 
— Какво ти скимна сега?
— Мили братко всякакви мй 

сли ти идват в главата — плача 
зно прошепна Йовица. — Мо
же да ме..

— Какво мога?
— Нищо... Само че ти върви 

напред а аз след тебе, няма да; 
те губя от очи. Така ще е по- 
добре ,,

Николетина само потиснато и 
миролюбиво сви рамене и като 
стана да тръгне, промъмри едва 
разбрано:

— Ех. какъз е тоя Йовица 
страх го е да не съм побър
кал. Аз само така... дойде ми 
на ум колко щурав свят има: 
и пак се ядосваше на някакъз 
налитат на хора...

I

—Ниджо братко, защо мр 
възкръси щ.о ти трябваше? — 
шепне Малката сянка. — Добре 
ми беше долу в оная пещера.

— Ако е за умиране, по доб
ре е да лежиш в родното си* 
Място — боботи едрата сянка 
— И да умра пак ще вървя' 

тгъчемо се канеше да заплаче.) към Крайна, докато стигна Ока 
когато Николетина делозо я пре нов Бук. Там щз легна под кру
Късна: шата край стария ни лагер.

— Ти Оьвсем си пощурял1 
Никола. Как ща стигнем таки- 
ва до Кпайиа? След петнистия 
тиф дизентерията, раните? И 
РР4.ИИТ-. ни майки р-е се упла
шат от нас.

щата оградата и покритите съо 
сняг сливи, като че ли самата 
тя се сбогува с всичко това. и

— Ех, със здраве, майко, аз 
тръгвам.

— Кой знае дали ще се вър
неш, мили синко?

— Защо да ме се върна.. да не 
•съм луд?

— Ей, синко. каззат, че гол
яма сила се е спуснала.

— Що се отнася до силата? 
тоша зече е воонна тайна и за' 
това не мога да ти давам сведр 
ния. а що се отнася лично до* 
мене: недей да се грижиш. Ако - 

•се върна. Добре ше е. значи 
съм имал къомет а ако не се 
върна, няма веднага да изпа
даш в паника. Не Се знае път
ят къде може да отведе и зах
върли човека.

Този разгозор стана през зи
мата. а сага вече крайнското ля 
то си отива и се разганят узре 
ли есенни цветове. Сигурно ще 
е така и там далече, около Зе-- 
ленгора и река Сутйеска. Може! 
би там нейде, под стихн 'лото 
ясно небе на коравата Черногор 
ска. херцеговинска или боснеис 
ка скала, се белеят на слънцз- 
то пръснатите кости на коман
дира Николетина Бупсач ч на 
прегърбения нещастник Йови
ца Йеж. Измити от дъжда из

мъгла
как-

— Никой няма да се уплаши 
—г уморено Дъвче командирът

— Как няма да се уплаши, ти 
от къде зн еш?

— Хубаво знам. Може ние да) 
се уплашим от Крайна. Сто хи 
ляди души са я газили, орали са 
я с танкове, опожарявали са я 
Може и оная круша на Оконаз 
Бук...

Малкият воин застава смаян, 
нещастен и преглъща слюнките.

М. Петров: Димитровгг ад, който изчезва

Утрата грейнали обвити с пеньоара стар, 
в утрата светли, усмивка ощроумна като’ бронз. 
Пролет е... Умитите брези 
след бистрите сълзи па нощта.

Аз те гледам отново, гневно 
как звучи песента из зениците ти, 

как хвърчат мъглите по косата ти,’ 
жалко в утрото мъгливо.

Нима ти не заспиваш отново,
Гребен,- с очите си сини, ч
рошав от нощта и луната, 

умит в сълзите на утрото безкрайно.

Ерма шуми, Ерма се плъзга, 
но краката ти измити в роса,
Ерма се бунтува, пени се и плаче, 
като че е най-нещастната река в

Но твоя поглед съсредоточен 
твоята лазурна усмивка на света 
пак руши вятъра и мъглите, 
на облаците лецни и съвестта.

Гледах те шеметен и горд, 
през ранните зори на новия ден, 
пламти,, лети... лъхай с бледо лице, 
кат целувка па огнен демон.

шептят

си.
ф— Тогава да вървим, а?

— Веч а ти казахооонвоньъ! 
време за умиране. Да умреш; 
е най-лесното.

На голото теме на планин- Iския връх. откъдето с° вижда 
хълмистото каменно мора, лъО

Йовицанало под месечината 
шепне объркано като дете:

— Ех майко мила. кой ще) 
познае сега накъде е Крайна.

— Ей там — протяга ръка 
Николетина.

света.

и горд.
а

гшш1ш1тшпшп1ш111шип!:пш:япштпппш1шп • Мърмореше. успокояваше 
своя невидим събес :дник а ко 
гато се обърнеше и забележе
ше. чо изтошнеият Йовица е и
зостанал далече, спираше Да го 
настигне малко оня и укорено, 
мърмореше: БОРИС МАРКОВ, 

студент на ВШП — Ннш— Не го е срам. зер ще из
ям другаря си? Пък и какво да 
му пзяда. Само кожа и кости.

Една ранна мъглива утрин, 
някаква окаяна, вече свикнала 
на всичко бабичка се връщаш0 
в своя колиба, струйна горе 
зисоко в планината з широката 
седловнна през която лятос ми 
наваха безбройни партизански 
части по време на пробива към 
Крайна и пътем се кръстеше И 
шепнеще суеверно и подплаше

Нощша и шЬоише очи
Говоря в твое име и любов ос станала 
говоря, щоро Съм жертва твоя тази нощ. 

-Говоря шумно. като шумното утро пред буря, 
и зова на есента. 

в епитетите на ношта — 
лъч от твоите очи — угаснали от омраза.
Аз нямам свой да му оставя за момент 
голата и празна душа, 
до плачугците върби край Нишава 
и изморените порти в тая есен.
Говоря тази нощ в твое име 
и Ще бдя отново над силуетите, 
пре.мързнали на блиския прозорец — 
ще ухам дълго, дълго з лунни те лъчи.

опиен от плача на мъглите 
Един лъч угасна

но:
— Господи боже. господи бо/ 

же сега минават и умрели кра 
инци. * ,

Вързи умрял командир и во 
ди умрял боец. Двамата жълти 
като восък двамата възкръсна 
ли. Благодаря ти, мили боже. че 
можах да видя сзепш още при 
жизе.Цланшпща

БОРИС ТООРОВ, работшис



ВМЕСТО ЗЛОБОДНЕВКА

Злободневно новогодишно интервю 

на един Димитровградчаиин ПРИ БАЙ СТАВРИ РЕШЕТАР НА ГОСТИ
В предпразничните дпн Наш сътрудник поди разговор с 

един димитровградчашш, който отговори па десет въпроса из 
ожедновпил живот на града. Отговорите публикуваме с малки 
съкращения.

1. — Въпроо: Вие сигурно имате пякои забележки по въ- 
нрооа за комуналната служба. Какво мпелнто че трябва да пред
приеме тази олужба през повата година?

— Отговор: Да предприеме почистване на клозетите и

— Платете и вие веднъж! Не 
е само за мене пукнала първа-* 
та пушка, отвърнал бай-Стй#

Накрая келнерът поискал сме 
тка.,

— Бай Ставри ами, тоя иска 
да се
ли на гости...

Преди десет години село Из а!
да празнува 7 ю; 

свой празник. На тоя] 
ден селяните приемаха гости и? 
селото, а край паметника на за 
гиналите бойпи всяка година се(

тозци започна 
ли като плаща а ние уж сме дош

ри.
ицмомеоммомсшммн»

провеждаше митинг. 
Обикновено гостите от Днмц

отивй

комините.
2. — Въпрос: Мсжете лн да посочите един пример на сво 

еволме в-ьв вашия град?
Отговор: Да, мога. Всеки може да се приключи към водо- 

вддяата мрежа без1 да търси разрешение.
8. — ВъНрб?: ЗаШр във вашата детска градина цяма до 

сгатъчно играчки?
Отговор: мисля обратно — столовете на предприяти

ето .^Балкан” са достатъчни за игра и даже много скъпи игра
чки

тровград след митинга
познат Ставри Ре-при стария 

шетара да хапнат и да си по-, 
приказват, Първата година бай 
Ста'зри бе заклал еАно прасе;, 
Гостите добре хапнали а след 

настанало увеселение. Втр 
рата година гпупата беше ощО 
по-голяма, защото хората раз
брали, че бай-Ставри умее дя| 
направи добро разположение! 

гостите и да създаде атмоо

I
За тяхната възраст.

товаВъпрос:
4. — Кой проблем е постоянно пред очигге ви, а не се

разрешава?
Отговор: Тротоарите.
5. _ Въпрос: Вие сигурно внасяте спестовни влогове в

банката?
Отговор: По тоя въпрос можете да питате всеки гражда- 
За всекиго ое з«ае колко спася и колко изнася.
6. — Въпрос; Имате лн неосъществена мечта през 1963

на
фера за добър апетит.

На третата година старите гр 
заварили бай-Ставрн под зе

гвдииа? Култур-Отговор: Да, да взема билет в първите редове в 
дом, когато гостува Шшпгия театър.

7. — Въпрос: Какво мислите за’ полетите на

сти
йника. седнал с една бутилкцчовека *
бира. Гостите също така 
дали.

— Бай Ставри ще отиваме? 
ли? — попитали те.

Тая година приемам тук, — а 
твърнал той.

Насядали гостите. Започвали: 
да поръчзат. Келнера поднасял; 
От ракия и хубаво мезе. до сЦ 
ниско печено. Започнала песен.

нася-
коомоса?

Отговор: Нищо, сега мисля как да се научим да се Двн- 
главната улица в града.

8 _ Как върви търговията във вашия град?
Отговор: За това питайте железничарите.
9. — Въпроо: Кой се грижи за цените на пазара? 
Отговор: Пак железничарите.
10. — Въпрос: Какгв очакваме през 1964 година? 
ОтгоЕср: Отговорните поне Да отговарят и на меи и на

жзач пс

в*<-. Интервю: Д. ЙоТпв 
Стенограф: Б. Николов

Най-сшара черква в Босилеградско
на турското робство, когато тв 
масово унищожавали христиан 
ските черкви била много още- 

черквата в Божица През

В Божица, Босилеградско съ праДи Първата световна вои- 
шсствува черква, която спсгреА на. потича от IX или л И век 
предположенията на ггоофасор Професор Груич от Скопския! 
Цзиич който бил а Божица университет счита, че по зреме тена и

ХУП зек под влияние на някои 
македонски черковни дейци че 
рквата била възобновена. Черк 
вата днес е добре запазена. Ця 
лата е направена от камъни и 
покрита с камени плочи. Някои 
стари фрески са отнесени в Бел 
град за реставрация и според 
думите на езещаника в черква 
та Музеят от Белград предла
гал на черквата над 2 милиона, 
динара за да ги купи. Но въп

Земеделска кооперация
ДОЛНО ТЛЪМИНО

Честити па всички свои членове 
и йроизводсШзени сътрудници

НОВАТА 1964 ГОДИНА 

с Пожелания за нови усиехи в Производството

реки че е най-стара черкза а 
Босилеградско. тя все още не е 
провъзгласена за историческа! 
паметник.

„ОТГОВОР”
— Защо в Димитровград по улиците ляма еле»яричес*М

крушки?} — Има около 396, само в сички не светят...Вл. Харизаноз»

- 6>АН-ОНЗИъ молен жчрнзл 79 4<рб4го4.
КОНчЬаР-


