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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Службаша на безойасносшша— °ш йленУма на 00 на ССРН в ДимиШР°в1Ра1
една ош йридобиЬкише на наша- 

социалистическа реЬолюция

ПОЛИТИЧЕСКА ЗАДАЧА-ПЪЛНА 

АФИРМАЦИЯ НА ЖЕНАТА »ша
* Привила Програма за работа на Общинския отбор на Социалистическия

съюз до края на годината
Службата на безопасността организират услужни сервпси, 

детска градина и заведения за 
деца от предучилищна възряст, 
които да облекчат положение 
то на жената като домакиня 'Л

празнува вчера двадесет 
години от образуването. На 1? май 1944 година с-^с Заповед 
«а върховния комендант другаря Тито бе образуван при 
Представителството на народната отбрана на Националния ко
митет за освобождение па Югославия Отдел за загцИ-та иа 
народа ОЗНА. В двадесетгодишната;- си дейност тази служ
ба изигра огромна роля за опазването на при добавките на на
шата социалистическа революция, защитата на сигурността 
на нашите граждани и изграждането на Нашата социалисти
ческа страна.

нации. В органите на управле 
тези области от 194 

15 са жени. Също е по-
Плепумът на Общинския от 

бор на Социалистическия съ
юз в Димитров.’ра(д от 8 май 
сериозно равгледа причините, 
които спъват по-бързото зклю 
чванр на жената в ръковода 
нето на стопанството и общеег 

| вените служби, тяхното 
I но участие в обществените ор- 
I ганизации и ръководенето на, 

тези организакщй и тн. 
рай това, пленум-ьт прие плач 
за работа на Общинския от

бор на Социалнстичекия сь- 
и Изпълнителния отбор на 

Социалистическия съюз. На 
края бе избраНа комисия за ор 
ганизиране на гранпчен събор 
във Висок.

нието на 
само
ложеицето и в кооперативните 
съвети. Деветнадесет жени у- 
частвуват в работата на 9 коо 
ттеративни съвети, които имат 
197 члена, а в управителните 
отбори — само две.

да й дадах възможност за по- 
включване в обществаактивно

но-политическия живот, загде
то димитровградската промиш 
леност е такава, че най-много

актив-

На утвърждаването на жена 
нужнотоПо този повод поместваме съкратен извод от тържес

твения брой на списание „13 Май” от статията на СВетислав 
Стефанович „Службата на безопасността — една от придобиз 
ките на нашата социалистическа революция”.

Пок та не са посвети,ш 
внимание ни обществено-полн

юз

на нашите народи, която на
растваше години и години в 
условията на вътрешните про 
тиворечия, класовия и нацио

в стара

„На решението за образува , 
не ОЗНА предхожда период 
на дългогодишна революцио
нна борба на прогресивните 
обществени сили в условията 
на суровия режим в бивша 
Югославия и четирогодишната 
въоръжена борба на нашите 
народи под ръководството на 
ЮКП- С оглед на условията, 
в които се роди и разви, на за

И покрай това, че броят иа 
заетите постоянно расте, в ло 

1 клада се констатира, че жена 
задуши | та съвсем слабо е заета в про

мишлеността," въпреки че прел 
ставляват болшинство в кому 
ната. В края на 1963 година от 
общо 3.291 работник и служащ, 
жени са били само 385. Такова 
слабо ангажиране на жените 
в стопанския живот на комуна 
та оказва силно влияние въР>-У

нален антагонизъм 
Югославия.

В стремежа Си да 
борбата на нашите " народи 
още в началото, окупаторът 
ангажира значителни военни

куизлинговскисъединения,

нейното участие в органите на 
управлението 
нието. От 50 огборници в Об
щинската скупщина 8 са же
ни. В съветите и комисиите на 
Скупщината и домсъветите и- 
ма 169 членове, а само 18 же
ни, а от 180 членове на работ 
иическите съвети 
само 23. Това съотношение не 
е по-добро и в обществените 
служби въпреки че другарки 
де имат определени квалпфн- 
! -- ---

и самоуправле-

Участнички в пленума
тичесикте организации. В 05-. 
хцинската скупщина са 19, ч 
в Общинското синдикално ве
че — само 3. В 10 местни орга 
низации на- Социалистическия 
съз само 22 жени представля
ват 2.223 жени. От 50 секрета 
ри иа първичните организации 
на Съюза на комунистите ни 
то една не е жена, а в Общшг 
екни комитет са само две. В 
Съюза на младежта положение 
то е по-добро. В ръководства
та на активите от 258 членове 
104 са девойки ,а от 53 пред "е 
латели на активите — 16 са де 
войки.

В разискванията и доклада 
се дадоха предложения за сне 
шии мерки за по-успешно раз 
решаване на този твърде ва
жен политически, обществен и 
стопански проблеми, с ударе
ние върху субективните слабо 
сти в остраняването на застаре
лите схващания за еманципа
ция на жената. Трябва веднага 
да се пристъпи към предприе
мането на мерки за политнчес 
ко издигане на жената, нейно
то равноправно 
стопанството 
служби, нейното професнопал 
но и техническо образование, 
особено на жените на село, к<~, 
ето вече се електрифицира.

В града е необходимо, какго 
се изтъкна на пленума, да се

може да се опира на женската 
работна ръка. Но това значи, 
че паралелно с този процес ма 
абсорбирано на женската ра
ботна ръка в промишлеността' 
политическите и стопански ръ 
ководнтели и различните служ 
би и органи са длъжни да ус
корят процеса па еманщгпацн 
ята на жената в унисон с иза 
скванията, които поставя Про 
грамата на Съюза на югоелзве 
ките комунисти.

Според приетата програма за 
работа Общинският отбор на 
Социалистическия съюз ще се 
позанимае к с много въпроси, 
които са от значение за рабз

жени са

Младежката щафета 
пристига в Дими

тровград на 15 май
Младежта и гражданите от 

Димитровград и околността 
тази година ще посрещнат 
Щафетата на младостта на 15 
май. Щафетата те пренощу- 
ва в Димитровград-

По този повод на последния 
пленум на Общинския отбор 
на Социалистическия съюз в 
Димитровград е избран отбор, 
който да се старае за техни
ческите и други работи около 
и посрещането и изпращането 
на Титовата щафета, чрез ко 
ято народът от Димитровград 
ско оЩе веднъж ще отправи 
сърдечни привети до другаря 
Тито за крепко здраве и дъ
лъг живот.

организации,т а на местните 
идеологи&еско-политическа га 

работа, стопанството и тн., ще 
се организират мерки за хол-
кото се може п ъдемократично 
вземане на Обществения план
за идната година, а в също го 
време ще се разглежда и прое 
кта" на Седемгодишния план, 
Във всичко то за Общинския 
отбор е длъжен да обезпечи 
публичност в работа на всички 
служби и организации в кому 
ната, като при това държи сме 
тка да изкореняването на отри 
цателните прояви. За това вре 

Изпълнителният отбор на 
Социалистическия съюз ще ра 
згледа проблемите за заемане 
то на излишека от работна ръ 
ка ще анализира работата наа 
работническите и кооперагив- 
нк съвети, разпределението з 
обществните служби и стопай 
ски оргацизаДии, обществено- 
политическата активност на от 
борнините, ще определи зада
чи на Социалистическия съюз 
при вземането на статутите ня 
местните общности и ш)е влияе 
да се предприемат конкретни 
задачи за развиване на тур из 
ма в комуната и тн. \

включване в 
и обществените

сътрудниците си Иван Краячич, 
Светислав СтефановичАлександър Ранкович със 

Слободаи Пенезив и

въоръжени формации и дру 
гц кс-чтеареволюционни сили- 
Така в същия строй против въ 
оръженсто въстание и револ 
юцията се намериха редом с 
фашисткия агресор съедини
лия та

дачите, които осъществяваше, 
службата на безопасността е 

важните придобивкиедна от 
на нашата социалистическа ре 
волтоцип. Тя се корени з дово- 

борба на нашата па]Л 
а нейните организацио:

ме
енна-та уста ши. 

белогвардейпи,
на четници,

тия,
нии форми възникнаха и се 
развиха в процеса на народо 
освободителната борба и соци 

революция. За

льотичевци, 
недичевци, домобрани и др- 

Освен въоръжени форма- 
бе ангажи-ции окупаторът

използваше в борбатаалистическата 
туй решението за образуване 
на ОЗНА не представлява на 

създаване на тази

рал и
против въстанието и револю
цията своите силни разузна
вателни и контраразузнавате

служби (Абвер, СД, Гес 
поли

валото на 
служба, а логическо послед 

всичко онова, което лни 
тапо,
ция, СИН, Овра и др.) и разу 
знавателните и полицейски а 
парати на вътрешните преда 

помоШници (Специал- 
полициф УНС и др-). в

ствие на 
бе осъществено в тази област 
в дотогавашната борба на 
шите народи и нашата пар-

Тайната военна
на I

тия.»
Започнала като въоръжено 

въстание против окупатора и 
неговите слуги, наРодоосвобо 
дителната борба отприщи ог
ромната революционна

тели и 
ната
борбата против въстанието и Тази група ученици от Д^гмитровград ще замине за Бел

град, за да честити рождени^ ден на другаря Ти}го М.‘ Ба*» г
(Следва иа 2 стр.)сила ,



итЛТСТБо2

Службата на безойасносшша-една ош 

Придобивките на нашата 

социалистическа революция

Пред Осмия конгрес на СЮК

До не остане по старому
Приказката е стара. Дори ударенията в нея се много 

стари. И все пак — не е лошо да си припомним. Защото, на
мираме се на прага за нови избори.

„Да пе забравим" отново за онова, -за което (по начало' 
диаче всичкИ сме съгласни! А в действителност, за съжале
ние, всичко остава по старому!

Става дума за избирането на по-голям брой работници и 
жени в ръководствата на Съюза па'комунистите. Разисквайки 
върху подготовките за предстоящите общински конференции 
и изборите за пови комитети на У1-ия пленум на ЦК на СЮК 
и на пленумите на Централните комитети на републиките, ме
жду Другото, нагласено е, че в новите ръководства на Съюза 
на комунистите трябва да изберем повече непосредствени 
■производители и жени;. Защото па комунистите е организа
ция на работническа класа, която изразява нейните Стреме
жи и интереси и поради което е необходимо да попълва свои
те редове с ^работници; и работнички, а най-способииге и най- 
активните да се избират на ръководни места.

Но числото на работниците в комитетите още не е проч 
порционално на числото им з Съюза на комунистите. Наис
тина, някъде съставът на комитетите ;— в този шестгодишен 
период е подобрен, а в някои, все още, броят на работници ге 
е незначителен. Като на пример -— в Хърватско — 19,4 на сто, 
в Македония 23, а в Сърбия — 15,4 на сто. Две години по- 
,късно ,когато последен Иъг избирахме нови работнически 
ръвети, този процент изглеждаше така: в Хърватско 16,Ь на 
сто, в Македония 17,5 и в Сърбия 13,2 1на сто.

Избирането

(Продължение от 1 стр.1 борбата против предателство 
то, петата колона, шпионите, 
саботьорите, по ликвидиране 
то на криминала и пр-

В първата половина на 1943 
година при Върхов" ил ' щаб 
на НОВ и ПОЮ бе образува
на Комисия за ликвидирането 
на петата колона и терориз
ма, а през септември същата 
година Отдел за защита на 
народа-

Присъствието и дейността 
на службата на безопаснос
тта имаха голямо 
ческо значение не само във 
въоръжените съединения на 
революцията и органите па 
властта, "о и по отношение 
сигурността на населението. 
То знаеше, че не е оставено 
само и че Ше бъде защищава 
но и тогава, когато нашите во 
енни части са били принуде
ни временно да напускат 
коя територия, следователно.

алистичсското изграждане, я 
очакваха многобройни и най- 
сложНи задачи в- борбата с по 
следните остатъци на онова, 
което сс надяваше да разбие 
пашите придобивки- Нашето 
Управление Ия държавната 
безопасност извърши всички 
тези задачи с голям успех, с 
такъв успех, който направи 
щото пе само сред приятелит е 
но и сред неприятелите п 
страната и вън в целия свят 
на бъде признато като много 
способна организация. На па
шата организация на държан 
пата безопасност, нейното у~ 
мснис и съобразителност при 
побеждаването на противни
ците на нашата социалисти
ческа действителност трябва 
да се отдаде признание”.

Разглеждайки така въз
никването и развитието на 
тази служба в определени об 

- ществено политически усло
вил произлиза:

Първо, службата на безо
пасността възникна като из
раз па жизнените потреби на 
нашата социалистическа ре
волюция... Нейното възниква 
не и израстване в отделен ре 
волюционен орган произлезе 
от самата същност и характе 
ра на революцията и нейните 
цели-

Второ, с решението за обра 
зуване на Отдел за забита на 
народа, което на 13 май 1944 
година издаде върховният ко 
мендант на НОВ и ПОЮ и 
ръководител на народната от 
брана другарят Тито служба 
та на безопасността израСтна 
в единствена организация.

Трето, развитието на служ 
бата на безопасността е тясно 
свързано с изграждането и 
усъвършенствуването на си
стемата на новата държавна 
организация. Нейното положе 
ние и място в таЗи система 
произлизаха от общите поли 
тичеСки начала за организира 
не на органите на^властта. Ма 
кар нейните задачи да бяха 
специфични по много неща, 
тя в нашата система никога 
не е имала такова място, ко
ето да я издигне до сила над 
обществото и неговите интеое 
си. Процесът на демократиза 
цията и организационното при 
способяване на тази служба 
постоянно е било в крак с о- 
сновните указания на нашето 
обществено развитие-

Четвърто, успехите, които 
службата осъществи в проце 
са на революцията и социали 
етическото изграждане, са ре 
зултат на първо място, на ви 
сокото съзнание, партийно
стта и предаността към дело 
то на социализма на нейните 
кадри- Безкорисността и по
жертвованието на органите на 
тази служба са дълбоко вре- 
зани в революционните при
добивки на нашите народи и 
тяхното велико дело-Социали 
етическото изграждане.

революцията той бе ангажи
рал и петата колона, изпраща 
ше шпиони, диверСанти, про
вокатори, саботьори, панике- 
ри и др. Така например .1941 
година се случи тежка непри 
ятелска диверсия в оръжо 
йната фабрика в освободено 
Ужице-

Тъй като окупаторът и пе 
гоните помощници в Страната 
още в първите дни на разга
ра на въоръженото въстание 
си служеха в борбата против 
него покрай другото с разуз
навателни средства, беше не 
сбходимо противопоставяне и 
на това поле-

Следователно службата на 
безспастостта възникна ,.>Шо 
с първите пъртизанСки отря
ди и Народоосвободителпи ко 
митети като оеволюционни 
органи на нозата власт-..

1

полити-

Всичко това показа (и покрай 
вече работници в останалите /републики), че съотношението 
'.намалява. Докато през 1961 година в Общинскйте комитети 
имаше 18,8 на сто работници, през 1963 година числото им на- 
,маля за 17,2 на сто. Или, по-точно: от всичко 133.018 члена на 
Общинските комитети — имаше 2.236 работници.

Данните на Кадровата комисия 
■ака,. красноречиво говорят за нашето отношение при изош 
райето на жени в комитетите. И жените са малко в комите^ 
тате- през 1961 година в Общинските комитети имаше 13,1 На 
сто а през 1963 — 11 на сто жени. В Хърватско например в 

Общински комитети няма нито една жена, а в седем 
само по една. В Босна и Херцеговина в три комитета няма, 
нито една жена» а в 32 — само по една. Интересно е да на
помним, че през 1961 година шест жени бяха секретари на 
Общински комитети, докато сега има само дре, и то в Хър-

на по-

нл-

ЦК на СЮК, същона

пет

' Шш ватско.ии Причините за това състояние са разнообразни. Ще спо
менем само най важните: първо става дума за крупни слабо
сти в кадровата политика в някои краища на нашата страна, 

достатъчно решителност и борба про-

ш__
- V: .<

шШш второ не съществува
застарелите схващания за жената като обществено-поли- 

деец; трето, преусилват се „обективните причини' по 
отношение на издигането на кадри из редовете на жените, а 
особено работничките.

Положителният опит от миналите избори за представи
телни тела (започвайки от избора на по-голям брой жени- 
отборницн в Общинските скушцини и избиоането им за на
родни представители в Републиканските и Съюзната скушци
ни) говори, че съществувал' всички условия и възможности с 
усилията на съюзни сили да се превъзмогне незадоволява1ЦО- 
то Състояние и в комитетите на Съюза на комунистите и ос
таналите политически тела да може по по-бързо да се върви 
към издигането на кадри 
производители и жените.

тив 
тическиШЙ8

Ш
> ' жДЦ

из редовете на нспосредстве гнгге

Заседание на Общинския комишеш на СКС 
в Димитровград

ЗасилЬане на идеолошческо- 

йолишическаша рабоша
становища, които да бъдат ва 
лидни за всички фактори в 
комуната- Задачи се постав
ят, но остават неизпълнени, 
защото няма кадрове за това. 
нито е осигурен обществен ко 
отрол за изпълнението на по 
ставените задачи.

Покрай изнамиране-тс на съ 
държанието "а работата в ко 
нкретните проблеми, Обшин 
ският комитет и партийните 
организации са длъжни по 
най-изгоден начин и теорети 
чески да проучат директиви
те, което ще издигне идеоло 
гическо-политичеСкото равни
ще на членовете на СЮК. За 
това заседанието предложи 
Центърът за култура и заба 
ва да проучи възможността за . 
откриване на вечерно полити
ческо училите-

Трябва да се подчертае, че 
Комитетът ще настоява да о- 
сигури условия за пълен демо 
кратизъм и свобода на кри
тиката и самокритиката в ра 
зрешаването на всички про
блеми.

На заседанието се взе реше 
ние с пОмощта на Осколий- 
ския комитет да се формират 
групи, които Ще се занимават.с 
проучаване на разпределение 
то на производството, самоу
правлението и с други въпро 
си от обЩеСтвено-политичео

На неотдавнашното заседа 
ние на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите в Ди 
дштровград, на което покрай 
членовете на Комитета и чле 
новете на неговата идеологи 

, ческа комисия и на Идеологи 
ческата комисия на Общин
ския отбор на ССРН приРь- 
ствува и председателят на И- 
деологическата комисия на 
ОК «а СКС в Ниш Илия Ла- 
заревич се взе решение за ра 
зработката на материалите от 
VI пленум на СЮК и на Ди
рективите в първичните орга 
низации на СЮК.

Преди формулираето на за 
дачите по дневния ред в раз 
искванията бяха изтъкнати 
всички проблеми, които изпъ 
кват от бурното развитие на 
стопанството в Димитровград 
ска община, като се обърна 
внимание на трудностите, ко
ито спъват уреждането на от 
ношенията във всички облас 
ти от живота в комуната. Ма 
кар че досега са вложени по 
чти 2 милиарди в промишле
ността диекутантите направи 
ха забележки, че инвестици
онната политика е била неце 
лена<А>чна, защото средства
та са раздробявани поради ко 
ето някои обекти са останали 
Недовършени- СъЩо така не 
е имало единни становища и 
на равнището на комуната по 
някои ключови въпроси от ра 
звиггието. Така например и по- 
рано е изтъкван проблемът за 
професионални кадри, обаче и 
ден-днешен няма изградени

Другарят Александър Райков ич

Нейното възникване пред
ставлява законно явление 
Народоосвободителната борба, 
относно в социалистическата 
революция, обусловено от из
искванията и нуждите за ус 
петното й водено и победоно

Ще бъдат защищавани и там, 
където е навязад окупаторът 
със своите куизлинговци.

Днес, като оценяваме с ко_ 
лко успех и умение служба 
та на безопасностт-Ц е извър 
швала своите задачи във вси 
чки фази на въоръжената бо 
рба и революцията и в соци 
алистическото 
можем да бъдем доволни и 
горди от постигнатото от нея. 
Нейните служещи, възпитани 
от Партията в духа на безгра 
нична преданНоСт ключов към 
СЕсбодата и интересите на 
своя народ, допринесоха зна
чително на неговите усилия 
и стремежи в борбата за по- 
добро и Щастливо бъдеще. В 
извършването на вслка зада
ча и всяка акция те внесяха 
всички свои сили, революци
онния си възторг и въодуше 
вление, правейки често и оно 
ва, което изглеждаше невъз
можно.

З.аслуга-та за всичко това 
принадлежи на пърЬо място 
на нашата Партия й другаря 
Тито.'
Оценявайки успеха на служ 

бата на безопасността друга
рят Тито покрай другото
за:..................'

,,В Народоосвободителпата 
борба работата на УДБА бе 
по-лека отколкото след война 
та, когато в периода' на соци

в

сно окончаване-
Развитието на службата на 

безопасността в хода на ре
волюцията се обусляваше пре 
ди всичко от нейния размах, 
успехи, задачи и цели. Вис
шите форми на организиране 
на военните части изискваха и 
висши форми на организа
ция на службата на безопас 
ността. Така например в нача 
лото на 1942 година е бил из 
даден Статут на пролетерски 
те бригади, Според който в 
сътава на бригадните щабове 
има и офицери по разузнава 
него. С издаването на Напът 
ствията на Върховния щаб 
от 6 май 1942 година се опре 
дели организацията на разуз 
наването В партизанските и 
доброволчески части и бяха

изграждане,

Накрая, когато днес, след два 
десет години, оценяваме обу
словеността на възникването,
мястото и ролята на сЛужба 
та на безопасността в проце
са на революцията и социали
етическото изграждане, тряб
ва да изтъкнем заслугите и 
ролята на другаря Ранкович 
като непосредствен организа
тор и дългогодишен ръководи 
тел на тази служба

Той като революционер и 
държавник, по начин присъщ 
на него, творчески вгради в 
нейните основи дейността и 
такива свойства, каквито са 
предаността на социализма 
вярата в човека и любовта 
към него, законноста и хума
низмът.

утвърдени негозите задачи и 
на работа. По тованачин

време действува и вторият от 
дел при Върховния щаб- 

В проекта на решението за 
местните органи ' на властта 
се казва, че особено задълже 
ние НародсЮевббоАителните 

имат по опазването

ка- кия живот в комуната.
На края Комитетът реши 

Общинската отчетио-изборна 
конференция в СК да се про 
веде на 21 юни т'.' г.комитети 

на обществения ред и мир- М. В.
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Беседа със секретаря на СКС в Димитровград Завърши иролешнаша 

сеишба в Нишка околияИ ПО НАТАТЪК ЩЕ РАЗВИВАМЕ
ГУМАРСКАТА индустрия

Благоприятните климал гчсс 
ки условия, коиго преобладава 
ха през март и април дало\а 
възможност на време да бъде От запланираните за тази го- 
завър.пена пролетната сеигса дина 7.664 хектара под индуст 
на територията на Нишка око риалнн растения са засяти ед 
лия. Дъждовете, които падна- . ва 50 на сто. Най-голям инте- 
ха към края на април и в н ача рее селскостопанските произ- 
лото на май не гце окажат ре- водители показват към тютю- 
шително въздействие върху у- «а, където вместо предвидени- 
величението на добивите от те 3.454 хектара са засяти над 
пшеница, - както вече изтъкват 4.500 хектара. Със зеленчук са 
селскостопанските спСциа. пс- . засяти над 8.000 хектара в о

колията. Необработени остана
ха около 5—6.000 хектара, пре 
димно в планинските рейони. 

Обезпечени са достатъчни ко

от конто с царевица н дру • 1 
пролетни култури 124.459 хекта 
ра.

— изтъкна Георги Алексов
Главна опора на 

градското стопанство 
ред ще бъде гумарската пра 
лшшленост.

— Предвидените калнталрвчт 
жения в стопанството в пер по 
да от 1964—1970 година ще бь 
■лат вложени, в

Димитровградската 
леност бележи видни резулта
ти през последните години. Сс 
та се намираме в момент кога 
то се чертаят седемгодишните 
перспективи на комуната. По 
този повод сътрудник на з 
4,Братство" посети секретаря 
на Общинския комитет на СЙГ 
в Димитровград Георги Алек
сов, който за нашите читатели

промшм- равеопазване, физическа култ/ 
ра и спорт и някои общес ве
ни дейности;

димнтрзв 
и занап

И в търговяита, снабдяавке- 
то, гостилничарството и туриз
ма можем да очакваме чувстви 
телно подобрение.

— Очаква се организиране на 
търговията,' и по-добро снабдя 
ване на пазаря с разни сурови. 
ни и репродукциони матерна 
ли. Загова ще. трябва да обезпе 

‘чим по-солидна материално чех 
ническа база. Оборотът на н.ч 
дустриадни] стоки до края нл 
седемгодишния план ще доегиг 
не 1.000.000.000 динара. За нуж 
дите на гостилничарството ве-' 
че се строи мотел в Димитров
град, а ще бъде построен и хо 
тел-ресторант.

— И селското стопанство ще държавната 
намери своето място в седемго 
днешния план. До края на 19/0 
година само броят на овцете 
в обществения сектор ще под 
мине' 20.000. Освен това и зами 
пред ще се развива сътруднича 
ството Между земеделските ко 
операции и, частните произведи 
тели в производството на пше
ница, месо, мляко и други сел 
скостопански произведения-

*ги, ако не се извърши подхран 
ване на посевите с изкуствени 
торове.

До 5 май на територията па 
Нишка околия са засяти с пре 
летници 137.124 хектара плош.

реконструкция 
и модернизация на съществу 
Вашите промишлени мощности 
в комбинат .Димитровград’ а 
фабриката за секретни брлзч 
„Механик" С това се цели пое 

! тиган е на по-рентабмлно проми 
| водство при пълно използване 

'па съществуващите мощности 
и вътрешни резерви.

С изпълнението на запланува 
нпте задачи спорел перспрктив 
‘.:ия план, брутопроизволствого 
'ла димитровградска 
през 1970 година 

‘па 10.500.000.000 . динара.
— В периода от 1964—1970 го 

дина промишленото производст 
во в комуната ще нарасне с 

на сто или за около 
6.000,000.000 динара. Най голямо 
увеличение се очаква в гумарс 
ката промий; леност 
3.258.248.000 дийара. Главна ори 
ентация е производството на 
гола и обвита гумена нишка и 
пенеста гум?. Сегашното произ 
водство в сравнение с плана е 
■само символ. Търсенето на 1у- 
мени технически .стоки у нас и 
В чужбина е твърде голямо и 
пред тази промишленост стоя- 
светли перспект:гви.

личесгва изкуствени торове.
С. X.

I

13-ти май тържествено 

чествувае в Божица
т 0

Ш т г.IШ ‘■1т
ш комуна 

ще възлезеШ Тринадесети май, Денят на 
безопасност по 

най-тържествен начин бе че 
ствуван в Божица. Членовете 
на Народната милиция и чле 
новете на Социалистическия 
съюз и останалите масово-по 
литичеСки организации из гот 
виха съвместна програма за 
празника.

Още на 9 май бе устроена 
тържествена академия с под

брана програма в изпълнение 
иа учениците от основното у- 
чилише в Божица. ,

На 13 май в станцията на 
Народната милиция бе прире 
дена закуска, ,а след пладне 
се проведоха разни спортни 
състезания, в които участву
ваха числяШи се към Народ

н
% 'Ш

■ ; .я
ш у ’• ■■ '' "■ 57.1

от
,« I ната милиция, младежи и гоа 

ничари-
I

Вл. Харизанов

Бабушница
Георги Дхексов

РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ
ВРЕД ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА

— В седемгодишния план, изотговори на някои въпроси във
връзка със седемгодишното ра * тъкна по-нататък другаря Геор 
звитие на комуната. ги Алексов, значително внима-

— Постигнати ге резултати в ” ние ще се посвети и на метяло 
досегашния период, обезпечат обработващата промишленост, 
ват реална основа за още по- която до края на 1970 година 
интензивно развитие на произ ще трябва да съчинява 500 ми 
водството и увеличение на жпз лиона динара от общественото 
неното равнище в седемго \чш брутопронзводство в комуната, 
ния период, изтъкна той. Ако докато в дървообработвателиа през миналите 
имаме пред вЦд, че през 1959 ;о та ще минем към по-тясна спс 
дина общественото брутопропз циализацйя на производство го. . на предконгресна дейност, на 
водство в комуната възлизаше В течение на седемгодишния СЮК, чествуването на 20-годи- 
само на 1.363.000,000 динара, ле план видно внимание ще поене нишата от освобождението
че през 1963 година то науми тим и на подобрението на жи.ч на Лужница. За тази цел 06-
на цифра от 3.831.962.000 дина неното равнище на хората и на щинскияг комитет на Съюза
ра, коя[го красноречиво говор:! съпровождащите промишленос на младежта организира ми»
за ръста на стопанството. тта дейности — просвета, зд гостранна активност на мла-

стезания за най лобре уредено 
село, провеждане на тру
дови акции, даване грамота на 
най-усърдния читател на книги 
и др.

Празнуването :це бъде[ по ра 
йони, а в Бабушница се пред 
виждат културна и спортна !гро 
грами, в които ще участвуват 
всички организации. Ще се ог 
крият ивложби лз областта на 
изобразителното изкуство, чех 
ническото възпитание и ръко 
делието. Най-добрите раб та 
ще бъдат наградени. За тази 
изложба владее голям интерес 
сред учениците от средните V- 
чилища и селските младеж.

Тази година празнуването на дежта — кулгурно-просвегна, 
Деня на младостта в Бабушни спортна, организиране трудови

и други акции и организиране 
на производствена дейност 
както на село, така и в сто мч 
ските организации. Някои мла 
дежки активи по селата,, пред 
приятията и училищата са ре 
Шили да изнамерят най-до ори 
те млади селскостопански про 
изводители — съдружници с 
кооперациите, най-добрите ра
ботници от предприятията и 
най-добрите ученици в учили 
щата, за да излъчат първешдч-

Освен това тгрограмата на 
селската младеж е изпълнена 
с организиране на различни 
представления, лагеруване, съ

ца ще бъде много по-организи 
рано I; по-широко, отколкото 

години Денят 
на младостта се пада по време

те.

Иван Денчев

Босилеград

СЕРИОЗНИ подготовки 

ЗА 25-тн МАЙ
В рамките на тържествено

то чествуване на Деня на мла 
достта — 25-ти май — в Бо
силеград Се проведе съвеща
ние на което бе разгледано 
състоянието на подготовките 
за тазгодишното чествуване.

В тържествата по случай 
Деня на младостта ще учас
твуват всички основни учили 
Ща в комуната, които вече и 
мат изготвени програми- Спо
ред плана програмата Ще се 
състои от физкултурни упра 
жнения, различни спортни съ 
стезания, фолклорни и танцо 
ви състави, преглед на драма 
тичните Самодейни .холйкти*- 
ви, рецитации итн. Също та
ка ще бъде организирана и 
изложба „Дейността на млади 
те горани”.-

В наверието на Празника 
на младостта Ще бъдат орга
низирани различни културни 
манифестации-

На 25 май, рожденият ден 
на другаря Ти то, на най-добри 
те членове на младежките ак 
тиви от селата ще бъдат връ 
чеки дипломи, похвални гра
моти и друти признания.

Съветът за просвета и фи
зическа култура е формирал 
комисия, която усилено рабо 
ти върху подготовките за фе 
отивала- За организиране на 
фестивала Общинският отбор

на ССРН в Босилеград е задв 
лил сума от 350-000 динара.

В. Велинов

25 май—празник на ос
новното училище в Божица

Тази година Празникът на 
младостта, 25 май, ще бъде 
тържествено чествуван в Бо 
жица като двоен празник — 
като рожден ден на другаря 
Тито и като патронен праз
ник на основното училище-

Подготовките за празника 
са в пълен разгар. Ученици
те от основното училиЩе ще 
изпълнят физкултурни и гим 
настически упражнения и дру 
ги спортни игри, докато тан
цовия състав ще изпълни кй 
тка шопски хора от този край- 
На най-добрите ще бъдат пре 
дадени награди.

мещения програмите винаги 
са успешни.От основното училище в Г. Лисина

В. Велинов
Учениците от основното у- 

чилище в Горна Лисина ще 
участвуват със своя програмд
на тържественото чествуване 
Деня на младостта в Босиле
град. Тяхната програма е съ 
ставена от физкултурни упра 
жнения, литературни, драма 
тичеЦки и рецитаторски то- 
чци-

новно училище, активно уча 
стуват около 330 ученика.

Това е и най-масо- • Ваксинацията в Восилегра
ва организация при учи- дека община ЗавърШИ 
лиш-ето- Досега те са залеси 
ли 61 хектара с акация и бор- 
Според плана те ще залесят 
оше 4 хектара-

В течение на миналия ме
сец в Босилеградска*,“, общи 
на се спроведе ваксинация 
против едра шарка- Всички 
деца от ‘ предучилищна въз
раст са -ваксинирани. Акция 
та проведе здравния дом от 
Босилеград на 20 пунктове, ко 

ито включиха всички села от 
територията на общината- 

В- В.

»**

По време на родителско-у
чителските срещи, учениците 
от това училиЩе винаги под 

В движението на младите готвят подбрана програма. Ма 
горани в горнолисинското ос- кар че нямат подходящи по-

• **
С.
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Обективното и субективното 

в неразрешените социални проблеми 

в Димитровградско
ОсГщеСм&шсс I

ровци, който почти няма пика 
къп имот а има три малолетни 
деца и жена и е принуден с е- 
дин крак да пали чужд доби- 
•)-ък. Сигурно е че такива и но 
добми, както това впрочем се 
вижда и от заключенията на 
Съвет а,има още много.

Ако изоставим обективните 
причини т. е. ограничените бю 
д жегни средства не можем да 
отминем впечатлението, че при 
чииаяга за неясната картина ка 
социалната проблематика в Ди 
ш-ггров градско лежи в несъще 
ствувамето на е\по солидно и 
задълбочено проучване, което 
и довежда до различни непос 
ледователности и усложнения. 
Очевидно е, че кормилото на 
тази служба, трябва да поеме 
лице с необходима професи.> 
палма подготовка — социален 
работник, който навременно 
ще сигнализира за всички яв 

. ления. Поставянето на тази сду 
I жба на здрави основи се наля 
; га и от растящите соцка \ни 

случаи в Димитровградско, гла) 
вно поради миграцията на мла 
дите хора ,които почти изцяло 
се ориентират кт м промишле
ността в Димитровград или въ 
трешността на страната, а по 
селата остават стари хора нес 
пособни за работа. Мисълта 
ни не е, че във всички тези 
случаи трябва дз се интервени 
ра със социална помощ, но си 
I уоно е че и между тях ще и- 
ма такива.

500.000 динара са дадени като 
помощ за Скопие така че фак 
тически бюджетгште резерви 
възлизат само на 100.000 дипа-

От година на годИпа броят 
на така иаречеиието социални 
проблеми в Димитровградско 
константно расте. Обаче Съве 
тъгг за социална защита и на
родно здраве при Общинската 
скупщина не разполага с ка- 
къвто и да е анализ, от който 
може да се съгледа социална 
та проблематика на територия 

Димитровградска общи
на. Едвам тази година се кон
статира, че социална помощ е 
давана според едно решение п.» 
Общинския народен отбор от 
преди четири години въз осно
ва на което право на постоя г 
на социална помощ имат лица 
данъкът на които не надмина 
ва 300 динара годишно на гла
ва от семейство ю. Оказа сс о- 
баче, че дори и спорел това ре 
шепне покрай 66 носители Или 
151 ползуващи това право съ
щото имат най малко още 100 
лица на които ме може да се 
даде зарад ограничените бтол 
жетнн средства на Общинска
та скупщиНа. През 1963 година 
за социална помощ са израяхо 
лвани общо 3.632,850 динара, а 
според плана за 1964 година та 
зи сума възлиза на' 3.785.000 ли 
нара или увеличение 
153.150 динара, 
става още по-ясно ако се взе 
мат само оиищ, конто получа
ват постоянна социална по
мощ, т. е. неспособни за рабо
та и чийто даи-ьк не надмина
ва 300 динара годишно на гла 
ва от семейството. За постоян
на социална помощ през 1963 
година са изразходвани общо 
2.029,600 динара или средно ча 
глава ползващи се от това пра 
во се падат по 1.120 динара ме 
сечно. Не е нужно да се обае 
нява, че с тази сума не могат 
да се задоволят и най-оснопнтт 
те нужди за живот на еди и чо 
век.

КАН ИАИ ра.
Съветът за социална защияа 

и народно здраве е предложил 
на Общинската скупщина да 
измени по-раншното решение 
за получаване на социална но 
мощ и да увеличи бюджетните 
средства за съшята. Предлож
но е също така постоянната 
месечна помощ да се увеличи 
на 5.000 динара .месечно на гла- 
са ползващи се от такава по
мощ към сегашните 1.120 м-ша 
ра месечно, което значи, че об 
щите разходи за социална ио 
мощ трябва да възлизат на о- 
коло 10 милиона динара кьм 
сегашните 2.029.600 динара п 
то само за ония, които вече но 
лучават помощ.

• •

Враждата между две другарки от един учителски кол е 
Димитровград прие чудна и нежелана насока. Не самоктив в

заради това, че нетърпелипостта доведе до съд и съдене 
чар че се касг(е зя просветни работници, но затова защото те 
настояват в-ьв враждата да вмъкнат някои оощСсТВеии орга 
низа цип, в които са били и в които все още са упаЬкаеми акт

ма
та иа

чистки.
И така вместо да клюквретвуват и иптригира.т две дру 

гарки, два учителки, плтГ ако искаме две жени, както много 
други след тях се 
призвани официални и неофициални,така. че това хвърля лоша 
светлина върху организациите в които тези две другарки пее 
още заемат отговорш1 постове а на еснафските елементи се 
лава рядко удобен случай за всевъзможни йЬжнйяванця. Пей 
ка страна има свои аргументи, доказателства (понякога стар.» 
повече от десет години), измъкват се правдиви документи от 
стаон архиг.и, на съда се дават протоколи и решения иа раз 
лични органи и организПцпи (дори и иа) Съюза па комунисти
те!).

построяват и много други, призвани и не

Съветът предложи също та 
ка да се предвидят средства за 
категоризация на дефектни ле 
ца каквито има регистрирана 
на територията па общината о 
коло 86, за което ще се необхо 
дими около 430.000 динара. За 
ради тази незначителна сума 
тези деца не могат да полмча 
ват никаква помощ, и то мо
гат да бъдат изпратени в раз 
лични| рехабилитационни цен
трове във вътпешността иа 
страната.

Между молбите за получава 
не на социална помощ имаме 
V такива драстични случаи ка 
то например един парализирай 
селянин от село Трънски Одо-

Враждата трае вече няколко месеци. Всички доброже 
дателни опити да се обуздаят еснафските страсти пропаднаха * 
А яли н по-нататък трябва] да се толерира такова' отношение 
поне от становището на организациите, към конто тезн дрк-
гаркп принадлежат.

Без намерение да даваме препоръки, смятаме, че и, за 
тях и за организациите в коп го членуват много по-полезно ще 
бъде ако тезн две другарки биха се карали и съдили, ако без 
това вече не може, като лица, кои(го нямат никакви организа 
тош нито пред себе сн, нито зад себе сн.

само с 
Положението

К.

Примерна Д. ЙОТОВактивност
В Дели а Невля има пълно ос 

новно училище. С подведомст
вените отделения то има ЗзО у 
ченпка, а само училището в 
Долна Невля — 150 ученици, 
йа когпо преподаат 9 препода 
вателн. Доскоро преподаватели 
те в Долна Невля работеха в 
твърде тесни и неудобни по ме 
щения. Долноневлянци обаче 
поискаха от Съвета за просвета 
и култура в Димитровград от
криване на осми клас. Това Се 
ше немислимо без построяване 
То на нова сграда. Затова учи 
лищният съвет даде предложе
ние за нейното изграждане. На 
събранията на избирателите 
долнонелвянцн единодушно се 
съгласиха да' строят училище 

Чрез местно самооблагане л 
доброволен труд за едно л^.,

никнаха две сгради, в които ео 
га са учебни помещения- Оба
че, оказа се, че и тези не са до 
статъчни, защото не задоволя
ват напълно педагогическите 
изисквания, липсваха помеще
ния за извънучилищна дейност.
Затова се пристъпи към пост
рояването иа помощна сграда, 
кодто наскоро це бъде напъл 
но готова.

Само строителните рабои? * наА ^ 60 души. Зчачи, те са 
възлизат на над 300.000 дши-

Макар че не същетсвува'' то 
чни сведения колко хора още 
имат право на постоянна и\и 
временна социална помощ пре
дполага се че и въз основа на 
старото решение на Общннс 
кия наподен отбор такива пма

I КПО
ставенп в неравноправно поло 
жение. Планираните средство 
в бюджета на Общинската ску

ра, докато сградата се строи 
на доброволна база.

И земеделската кооперация 
в Барй.е излиза на среща на но 
Летния колектив в Долна Нев
ля. За нуждите на обучението 
тя отстъпи- на училището 35 
ха площ, която е засадена с 
орехи.

пщина за социална помота пое- 
тази голина не позволяват пи 
какви допълнителни разходи.

Още повече, че и бюджетни 
те резерви, кои го през 1963 гз 
дина възлизаха на 8.292,000 дн 
нара, тази година са сведени 

динара от коитом. Б. на 600.000 Изглед- от Димитровград

Двадесет години ош освобождението на нашите краища тйето на Васко Дукатски и Мм ната югославска -войска оказа 
лачко Костадинов известни в ха за развитието на борбата в 
Босилеградско като прогреспв- Боспле1радско. В два случая 
ни. На 8 септември 1944 голи- от многото е възможно да се
на една група партизани с Вае съгледа това влияние за разра 
ко Дукатски слиза в Боси ле- стването на партизанското дяи 
град да преговаря окончателн0 жение в Босилеградско. 
за предаването на града. Пре- През 1943 година на 23 сеп 
говорите станаха в околийското тември в Д. Любата минал яе •
управление с управителя Мнал . нзевстен партизански отряд я 
ко Бечяров и коменданта из към него се приключил студен 
една фашистка войскова част. тът Влада Костадинов от Г. Лто 
Преговорите траяха шест часа бата. Т ози младеж от Босиле- 
след което бе подписано спооа град е един от първите пар гя- 
зумание за предаването на гра зани на Босилеградско заги

нал на 19 ноември 1943 година 
в село Златокоп в борба с бъл 
гарскага фашистка войска. Не 
говите останки през 1945 годи 
на бяха открити в една гроб 
цица при село Счвойница и аре 
несени в Мусул. Този парги- 

ка зански отряд минал през Бо- 
силеградско, между първите, о 
каза значително окуражаващо 
влияние върху населението а 
отиването на млАдия юрист по

Съпротивителното движение 

в Босилеградско рания с цел да се разясни ос 
вободителната борба на югос
лавските народи и положение 
то по световните фронтове. За 
отбелязване е един такъв сбор 
състоял се 29 август 1944 годи 
на в село Рикачево, Където 
след разговори със селяните е 
била формирана една парти зан 
ска чета под ръководството ча 
Владо Митов, дотогава бо :ц 
от Кюстендилския партизаиг- 
ки отряд, който също 1‘ака лед 
ствуваше в пределите на Край 
шето. Последните дни от фаши 
стката окупация представяваг 
усилни дни за босилеградсккц 
партизански отряд. На 4 сеп
тември 1944 година Босилеград 
ският отряд запали общинския 
архив в село Бресница, преми 
на през Църноогцица н Ду.-саг, 
слезе в село Аолна Любата и 
разгони българската полицпя- 
а на следващия Ден отряЛът 
се прехвърли в село Плоча и в 
;дно сражение с български 

войскови части, завърщащн се 
от Враня за България води 
сражение, като плени седем 
български войници, двадесет 
офицери и няколко кола с хра 
нителни припаси. От Плоча ог 
РяАът слезе в село Долна Лю 
бата, откъдето трябваше да во 
ди преговори за мирно преда
ване на Босиле~рад от стоана 
на фашистите. Преговорите се 
водиха няколко дни при учас-

Народното недоволство от фа 
шисткия режим и различните 
видофе издателства вършани 
от полицията и жандармерия
та, от реквизиционните органи 
и общинските кметове посте
пенно започва да прераства в 
мисъл за въоръжена съпроти 
ва. Тук трябва да се изтъкне 
и онова огромно влияние, кое
то оказа въоръженото съпро 
тивиргелно движение в съседни 
те области на Босилеградско 
— Църна Траса и Пчиня на 
юг. Части на югославската На 
родоосвободителна армия, лей 
ствуващи в тези предеш, пре 
минаваха през територията нр 
Босилеградско спираха се в с-с 
дата, осведомяваха население
то за огромните победи на въс 
таналия югославски народ, цс 
лите на тази борба и бъдеще 
то устройство на страната.

Все пак, когато говорим за 
въоръжената съпротива на па 
селението от Босилеградско 
трябва да кажем, че действи
телната въоръжена съпротива 
започва
чак през пролетта и лятото на 
1944 година, когато навсякъде 
в Югославия вече беше ясно, 
че идва денят яа окончателно 
то разгромяване 
на окупатора. През средата на

1944 година стана оформяване 
на една босилеградска парти
занска група от неколцина бо- 
силеградчани като в тази гру
па участвува и първият парти
занин от Босилеградско Васко 
Дукатски, присъединил се къ.м 
средата на 1943 юдина към ча 
стите на НОВЮ, действуващ.! 
в Църна река и Пчиня. Тачи 
група нараства ггрез месец ав
густ на над 30 души и се пре 
формира в отряд на чело с ко 
менданта Душко и политичес 
ки комесар 
двамата от Криза Фея. Иначе 
Боснлеградската група паргиза 
ни извърши няколко акции на 
своята територия, ^т които и 
тази в село Бистър и село Из 
вор, където изгори общински
те архиви и след това се отег 
л» в Милевска плашиш, за дг 
мине в Долна Лпсина и по-къс 
но в Долна Любата след което 
групата нараства с двадесети 
на нови партизани, предимно 
младежи. Окончателното пре 
Хъврляне на босиДеградскпя 
отряд на терена на Босилеград 
ско става в края на август вел 
нага след оформяването 
Неговата дейност в това време 
се изчерпва главно в организа 
райето на народоосвободител- 
ни комитети в селата, на сьб

да
Според спомени на Дукатски 

протоколът за предаването на 
града гласил така:

„Цялата държавна и граж 
ланска власт в града се предава 
на бойците на НОБ. Войската 
ще изпълнява" заповедите 
партизанските командири. Вой 
ската ще лагерува извън гра

Павел Фомичов,
да и ие смее да търгне на по
ход и да се изтегля без заповед 
та на военното коменланство, • лгРя разрастващото се стпем- 
което се формира в Боси \с • ление към въоръжена борба 
град. всред .младежите.

Още по-силно въздействие о- 
каза голямата битка при ЦъР 
чоок, която стана на 6 май 
1944 година през седмата неп
риятелска офанзива между 
българска фашистка войска н 
Народоосвободителните войско 
ви части от Македония и ЮЖ- 
номоравск.нте бригади, йодно 
могнати от български партизая 
ски части на Първа софийска 
бригада.

Към 16 часа на 8 септември 
голина босилеградският 

партизански отряд влезе в гра 
да без бой. Българската фаши 
стка власт капитулира, българС 
ката полиция частично бе избя 
гала от Босилеград заедно е 
най-окорелия фашист Мазеиез 
— агент през окупацията в Бо 
силеградско. По-късно той Се 
заловен от отряда и бе осъден.

Не може да пе се отбележи 
влиянието и съдействието, ко 
ето съседните партизански от- 
РяДИ и частите на освободител

1944

сравнително Късно,

му.

ВАСИЛ СТАНЧЕВ 
(В следващия брой -— Биткя 
та при Църноок).

и изгонване
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Състоянието на посевите в ДимитровградскоНАШ КОМЕНТАР

Аа подхраним пшеницата.кого „услуга“?
де различни, защото есенната 
сеитба е извършена в различ
но време н снегът ги завари в 
различен развой, докато някои 
Още не бяха и поникнали. За 
това и влиянието на мразове
те беше различи).

От началото на май и на ко 
оперативните и частни стопан 
ства се върши пръскане на по 
севите против плевели.

та на Нишава "а преоран л о- 
коло 50 хектара и на тези пло 
щи засяти пролетни култури, 
на социалистическите стопан
ства нито една парцела не с 
Ьреоравана, защото пшеници
те на стопанствата и в пропзвзТ 
ствено съдружие имаха по до 
брн агромеропр пятия — по-до 
бре са обработени и засяти с 
редосеялка. Поучителен е опн- 
тът_на стопаните, които са ора 
ли нивите с плуг, а сеитбата 
извършили с редосеялка. Посе 
рите на тези ниви са по-малко 
страдали ,защо го редосеялка- 
та оставя семето на дълбочина 
от 4—6 сантиметра откъдето 
по-лесно покълва и същевре
менно по-добре е защитена ог 
мразовете.

Иначе, на отделни блокове и 
парцели, пшениците са твър-

Дъждовете, които 
в края на април и началото на 
месец май ускориха вегетани 
ята на пшеницата, която беше 
в застой поради зимните студо 
ве и засуха, но това не значи 
производителите трябва да ста 
нат. Напротив, с оглед, че те
зи посеви на територията на 
димитровградска комуна са из 
мръзнали ,за около 20 на сто, 
необходимо е колкото се може 
по-напред да се извърши пол 
хранване, за да се компенси
рат причинените от студа ще

паднаха
Димитровгпадчани имат доста неприятности Със своето 

комунално предприятие „Услуга" и напълно оправдано са 
недоволни от работата на тази стопанска организация

Предприятието е основано да снабдява града с хляб, ме
со. мляко нтн., а гражданите тъкмо тези продукти тпудно >'о- 
гат да намерят. А ето защо.
.,л*,„„В„Гра’Ла' който "Ре3 последните десет години почти се 
удвои, предприятието има само 1 продавница за хляб и хлеб
жител™™3' В ПЪРВИ РаЙОН' в к°йто живеят около ь“ 
лечи вг»^ ^ продавница не съществува. Хооата са прину- 

^а сутрин да пешеходят повече от 1 км, за да си взе- 
ЧУЛН°’ аК° Прел хлебопродавницата всяка су- 

Ш,те Гп ™ се види опашка и блъсканица. Затова гражда- 
ърВИ райо,т тъРсят а имат и право на това, „Услуга" 

втетниа раиои да открие такава продавница. Казва Се; че 
^ рационализирането на чаените продавници в тави част 
на града са работели 4 примитивни хлебопекарници.

Гражданите тогава „не са негодували". В тозн район 
искат от предприятието да открие хлебопекарница за уелтгн 

за да могат домакините да пекат хляб1 и други хлебни за
куски.

М. Б.

власина-Округлица
ти. ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗЛ 

ЗАНАЯТЧИИТЕ
Интересно е да напомним, че 

на кооперативните стопанства 
и пшениците, които са в коо- 
нерецая много по добре са поних 
нали, от тези на частините сто 
пани. Те са измръзнали средно 
за 10 па сто. Докато в долнна-

През последните няколко го 
дини в тази Община, се забеле 
Зява постоянен упадък на за 
наятчийството. Голям брой ча 
стни занаятчии закриха рабо
тилниците .си, така че услуж- 
нато занаятчийство е на изчез 
ване. Обаче, нуждата от такъв 
вид занаятчийство е голяма, а 
особено
производство. Причината за то 
ва положение лежи в досегаш 
на липса на стимулативни ме 
рки, които да ускорят развити 
ето му.

Имайки предзид значението 
на занаятчийството, Власино- 
округшката община е предпри 
ела мерки, кои го имат положи 
телно действие. Най-напред да 
нъчната политика ще бъде съг 
ласувана с действителните въз 
можности на частното услуж- 
но занаятчйство, а също гака 
ще бъдат премахнати и някои 
общински задължения-

Мадко чудно е, че и покрай чувствителните промени, ко 
станали в Димитровград, предприятието гледа на ну 

ждите на гражданите както и преди няколко години, когато 
може би една продавница за хляб е била достатъчна. Хляб 
има, защото мннадата година е пусната в действие нова па
рна хлебопекарница, само, докато' в предприятието не ..видят” 
нуждата, от излизане на среша на граркданнте.

Същото предприятие снабдява града и с месо и мляко и 
млечни произведения- За. тези произведения' съществуват две 
продавници, но каква полза от това, когато няма достатъчно 
нито месо, мито мляко.

Месопродавницата предлага „шкарт-аигешко," . — онова, 
което износчикът не иска... В Димитровград се оплакват, че 
и този .дикарт” е в надоимък, а телешко не са могли; да купят 
повече от 2 месеца. Вероятно в Димитровградско „не може да 
се намери” добнтък за клане.

ите са

Завръшва иролешнаша сеишба

САМО КЪСНИТЕ КУЛТУРИ 

НЕ СА ЗАСЕТИ в селскостопанското

на частните стопанства 60 ха 
в производствено съдружие и 
зО хектара (главном сИлаже- 
иа царевица) на кооператив
ните стопанства. Сеитбата на 
тази култура не е оше завър 
тена в район Забърдие и Ви 
сок- Остават да се засеят оше 
15 на сто от 800 ха в тези ра 
йони.

Производството 
триални растения предвидено 
е на 390 ха. Досега са засяти 
240 хектара, а на 150 ха ще 
се произвежда тютюн- Тази 
култура все повече произЕеж 
дат частните стопани, зашото

И покрай заСтудлваИето и 
високата надморска височина 
сеитбата на царевицата и ран 
ните пролетни култури е из 

запланиранитевършена на 
парцели в кооперативните сто 
панства и на частните стопан

Неотдавна Селскостопанският съвет е цел да подстькне 
./Услуга” към по-сериозно организиране на снабдяването пре 
поръча на предприятието да среди пазаря, или ще позволи на 
Някои земеделски кооперации да продават и да открият меса 
продавници. „Услуга” до днес не реагира, а Съветът не пред
прие нищо ново.

На края Да поставим на хората от „Услуга” въпрос: да 
ли предприятието съществува затова да снабдява гражданите 
или пък за хората, които рабогят в него? И още един въпрос' 
дали в предприятието се възнаграждава според трудов ефект, 
и какри критерии има в правш-ника за разпределение на лич 
ните доходи?...

ства.
Според плана на отдела за 

Селско стопанство в Общин
ската скупшина през пролет 
ната сеитба е трябвало да се 

4-812 площ, от 12.140

на индус-

засеят 
, ха,
площи в 
хектара е 
засеят с царевица, която до 
сега е извършена на 3 000 ха

колкото са целокупните 
обш-ината- Над 2.830 

предвидено да се
Особено внмание ще се отдз 

ли върху засилването на зана
ятчийството в обществения се 

На земеделските коопе-Милош Бакич ктор.
рации се препоръчва основава 
не на занаятчийски цехове за 
вършене дребни услуги на сел 
скостопансюпе производители, 

свои собствени нуж

кооперациите нямат дос-татъч 
но работна ръка за навремен
на обрабтка. 
площи за засаждане със зелеи 
пипер още не са засадени.

През тази пролет зеленчук 
произвежда на 302 хек 

Досега всички рабо- 
260 хе 

почти всичко на

П редвиденитеУвеличен вносът в Нишвв овей както и за 
ди. Земеделската кооперация в 
Божица, в чийто състав съще
ствува цех за изработка на кнли 
ми, трябва да отдели 
мо внимание на укрепването 
на производството в тоя цех-

ще се 
тара.
ти са извършени на

Върху увеличението на вно
са1 влияние оказа и откриване 
то на нови текстилни фабри- 

в Прокуггие и Пирот, за ну 
на които се внасят су

годинак При това обаче трябва
фак

тът, че за неблагоприятния де 
баланс значително 
увеличената 
сносните категории за обезпе
чаване на по-го >.ямо произвол 
ство и структурата на нишка
та промишленост.

В първото тримесечие 
година стопанските орган.'за- 

Нишка околия са висо

та ;и
по-голя-предвидда се има

дии в
ли разни репродукционни ма
териали — суровини

— на стойност от 5,9 ми

ктара и това, 
частния сектор. Фуражни' тре 

засяти на 263 хектара, 
В то

повлияха 
диналГ.ичност на кии други Провеждането на тези мер- 

ще означи крачка напред в 
развитието на занаятчийство го. 
А неговото ускорено развитие 
ще условят и предвиждащият© 
се капталовложе.шя, особено в 
оня вид занаятчийство, кочето 
е в найтолям упадък. 4 •

ждите
ровини.

ви за
колкото е запланирано- 
ва производство социалисти
ческият сектор участвува с

стоки
диарда динара,, ,-оето предегав 
Лява за 3,2 милиарда в пове
че в сравнение с-ьс съшия пе - 
рибд от миналата година. Най- 
много внасят кожната _ индуст
рия и индустрията на вълна, 
което представлдвал 80 на сто 

• от целокупния внос в околия-

юг
С. Хофман

92 ха-
В Селскостопански отдел в 

Общинската скупщина считат, 
че сеитбата .на всички пролет 

култури върви нормално 
и при благоприятни климати
чески условия. М- о.

Пож^р в Босилеград ти
та. Вене ВелиновУвеличение показва и вносът 
ва суровини в гумарскатй иш 
дустрия поради увеличението 

физическия обем на произ
водството.

Неравномерното увеличение 
на вноса и износа 
по-лош дебаланс във в-ьншно 
търговския обмен, 
през същия период

бе локализиран, а материална 
незначителна- ПриНа 9 май в -непосредствена 

близост на Босилеград избуя 
на пожар, който обхвана част 
с г боровата гора на повърхни 
на от 5 ара. Благодарение на 
бързата намеса на граждан
ството и войниците, пожарът

та щета е 
чината за пожара още не се 
знае, но предполага се, че са 
го предизвикали деца — па-

0В0ЩИЯТА СА УГР03ЕНИ
доведе до

Тази година на територията на Димитровградска кому- 
__овощията тръгнаха добре и можем да очакваме добра ре
колта. Но есенните плодове трябва още от сега да се осигурят 
от разни вредни болести, особено ябълките.

Обаче никой не се старае за организирането на защитни 
мерки. Това не правят нито земеделските кооперации нито 
службата за защита на растенията, въпрки че в тази община

значение и перспективи. Още

стири.отколкото В- В. наминалата

овощарството има и стопанско
време тези благородни дръвчета да се пръскат с разни

акция- Частнисега е
средства, но никой не подстъквд тази.значитенла 
те овощари, а те имат и най-много овощия и да искат не могат 
да сторят това защото нямат условия и възможности. Земе
делските! кооперации в общината не са заинтересувани за раз 

овощарството. И, разбира се, средства за защита на 
растенията и овощията лежат „консервирани" заробени) от 
хора, които все още не схващат как най-бързо да подстъкна 
частния производител да мине от екстензивно, към интензип 
но селскостопанско производство.

Вместо да подпомагат тази и подобни акция те не мислят 
/■ори и в най-критичните моменти да организират пръскане 
т*а овощните дръвчета и по тозн начин помогнат на известни 
тр димитровградски овощари да обезпечат за пазара достатъ
чни количества, а на производителя, средства - за подооро 

овощарството. Разбира се, доколкото кооперациите 
обезпечат достъпни цени.

Нека следната сметка покаже това. В Общината има 
20.150 ябълкови дръвчета. Ябълките имаха доста ДВяТ- Нека 
производителят на есен получи от всяко Аървче само 50 кг. — 
т> Общината щ© имаме над 1.000.000 кг. яоълкш които земелел 
ските кооперации би могли да изнасят, да по у мирят нуждите 
ча другите кооперации. Обаче, понеже ябълките не са пръжка 

сериозна опасност от разни заразни боле-тя 
— и производителят, и кооперациите и па

витие ма

име на

ни, съществува 
и — по този начин 
зярят не ще имат голяма полза.

Самият, производител нека продава ябълките по 50 ди 
‘нара килограм — ще получи над 50.000.000 динара. От това про 

полза би имала и Общинската скупщина, а ако чаизводство
каче със скръстени ръце — димитровградското стопанство ше 

. има големи материални щети. М. Бакйчг •

Ниш:
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Седмичен интервю С ДУШАН ЧИРИЧ Последната акцияПИРОТСКИЯТ АРХИВ 

ВАЖНО КУЛТУРНО 

УЧРЕЖДЕНИЕ В 

ТОРНО ПОНИШАВИЕ

В първите дни иа септември 
1944 г., царибродските парти
зани, станали вече числени, в 
равноправно съдействие с пи 
ротчанцн, предприеха тъй да 
се каже последната си парти
занска акцил. Седмица, по-къс 
но царибродският партизанс- 
кн отряд ,Момчил Войвода" в 
освободения Димитровград, пре 
расна в Първа царибродска 
бригада.

Намирахме се върху найви- 
сокия върх на Стара планина 
•— върха. Минджур. В неговото 
северозападно отвесно подно
жие, лежеше селото Горни 
Лом. Разрушаване на огромна
та като фабрична мандра, об 
служваяца фашистите, беше иа 
шата цел. Мандрата лежеше в 
горист склон и според сведени 
пта(, с които разполагаме, се ох 
раняваше от взвод войници 
Спуснахме се светкавично, на1 
правихме обръч и напрегнало 
очаквахме ще се предадат ли 
войниците или ще окажат сьп 
ротива. Известно време от май 
драта, превърната и същински: 
бастион, никой не се подава
ше. Най-сетие се изтърси мур 
гав байо, от когото узнахме, 
че вътре няма никой. Взводът 
Преди няколко часа замитал 
някъде. В складовете бяха на
трупани вагони първокачествен 
кашкавал, сирене и масло. -За 
да не унщщожаваме всичката 
храйа, поканихме населението 
и му позволихме да си разде
ли тези продукти Ние се за до 
водихме с Малко количество 
пити прЬсен кашкавал.

В Горни Лом бях определен 
с моя командир пиротчанец. 
да бъда в засада на перифсрн 
ята на селото, край шосето, ид 
ващо оп Белоградчик. Задача
та нн беше да охраняваме ка
шите, докато устроят митинг н 
унищожат мандрата и пощата. 
Командирът ми каза: „Лети 
тук и наблюдавай, а аз ще ску 
кна до първата къща да доне
са нещо за ядене и за тебе, и 
за мене."

на Толбухин навлизат в Доб
руджа!

НаШето въодушевенив няма 
ше край. Планината оглушц 
от радостни вГзкдици: „ЗКи- 
вео!” .ч „Ура!" ОТ общото увле 
чение не остана- а назад и две 
те нашите верни магаренца. 
Възбудени от виковете и те я; 
снаха мощните си гласове, до
тичаха до радиото и още повс 
■че ни увеселиха. Мигновено 
прекъснахме лагеруването, пи 
ротчанцн се отправиха Къ-М 
Долни Висок. Същата нощ, ми 
сля в оело Копривщица, те и- 
мали последно сражение с лов 
пата рота 71а прочутия сади; т 
Стоянов. Нашият отряд зами 
на за Горни Висок. Получиха 
задача по преки пътеки да се 
отбия До Широки Лъки и из
вестя нашите другари в охра
нителния пумк, да се прибера г 
в Славния. Като птица преде г-

— Ти ли си бе, хлапак — У-кориха ме те, иие помислихме 
дражшгавци стрелят по нас! 

До йеловица се наслушах 
пикантни анекдоти, каквито до 
скоро в планината никому це 
хрумваха на ум. В Каменица, 
както и в целия Висок, владее 
ше оживление и радост. -Там се 
освободих от последното „тур 
те” кашкавал, което пъплех о 
ще от Горни Лом. Бай-Асен Пи 
нда ми направи нови цървули, 
оащото поради светкавичната 
бързина на развиващите се <~ь 
бития нямах време да се занц 
мавам с такива дребулии, как- 
вито бяха почти босите ми кра
ка.

И така, два дни по-късно, на 
10 септември 1944 година, през 
Крупац, Петровпц и Желюша, 
в освободения Димитровград 
влязох докаран е нови цързу-

Спас Сотиров
ли.ях не малко рачтояпие, ио лру 

гарите укриващи се в базата 
ме намерих.

Тука срещнах мой връстник 
от Бърлог с току — що изро
вена пушка Нова училищна 

постройка в Г. Лисина
тръгнал да <~е 

приключи к-ьм имротските пар 
тизани. На бърза ръка органи 
зирахме състезание по стрсл 
ба, но времето не допускаше 
повече да прекараме зацдно.

Продължих усилено за Й-сло 
В1ша. Мимах крад лесничейскз 
та къща в лоното на Широки 
Лъки, където в мравуняк вед 
нъж бях затрупал нова черве 
на фанелка, пълна с автенгич 
ни въшки, но се отбих да я 
видя. На излизане от Яворски 
мост, на около 200 метра прел 
мен, забелязах три. лица. Тона 
бяха другарите, които търсех. 
Повиках, но те от шума на пла 
шшеката река не ме чуха. Д-щ- 
нах „Манлихерката” и пуснах 
два последователни изстрела. 
Тройката другапи ие се обър 
наха, но ми направи въпечатле 
ние, че ускориха крачките и по 
бързаха да потънат зад пър
вия завой. Требваше пак да 
тичам, за да ги стигна.

Д. Чирич С оглед на постоянното у 
величение броя на учениците 
в това училище, все повече 
се чувствува липса от подход 
ящи пометения, 
сграда, която работи с ограни 
чен капацитет, пречи на нор 
малнсто обучение. Поради то 
ва в скоро време ще започне 

училищната 
цел от Об

щинския бюджег са заделени 
от 350.000 динара, а сумата от 
500 000 динара ще бъде събра 
на ст населението на четири
те села: Горна и Долна Лиси 
на и Горна и Долна ’ Ръжана.

Строителен материал също 
ще осигуря-т Споменатите се
ла-

Пиротски.ят архив е открит през 1957 година. От тогава 
до днес той се оформи като важно културно учреждение на 
цяло Горно Понишавне. Пиротският архив разполага с 14!-: 
сбирки, в конто са поместени архивните документи от бив
шите народни отбори, околийският отбор, училищата и дру
гите учреждения и предприятия от Пилотско, Димитровград
ско н Бабушница. През последните години мнозина културни 
работници, студенти и ученици от гимназиите използват ма
териали от Ппротския ,архив за своите научни трудове, дип
ломни работи и за запознаваме с историята, на своя роден 
край.

Сегашната

дограждане на 
сграда. За тази

За оформление па архньа в Пирот, неговата организа
ция на работа има специални Заслуги първият управител на 
архива Душан Чирич. За работата на архива той отговори па 
Няколко въпроса.
КАК СЕ РОДИ ИДЕЯТА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ППРОТСКИЯ 

АРХИВ?
Като управител на Пиротскня 

събирах и стар архивен материал. Особено 
ресуваха старите тефтери, тапии н други документи, останали 
при хората. Обаче един ден съвсем глучайно открих част ог 
архива на Червен кръст в Женева. Това са писма на наши 
бойни от Франция отдалечени от родината

музей покрай другото 
много ме ич-е-

В- Велинов

Макар дисциплината да не- 
допускаше да-се' помръдва от 

полуразрушеният ду
родния

край- оТва ме накара да продължа със събранието на доку
менти. И на 14 ноември 1956 година бе) решено да се открие 
архив, който започна да работи от 1 януари 1957 година.

и
поста
вар край пътя — копкаше ме 
да си набера сливи или ябъл. 
ки от мърветата. които съзирах 
зад мен в тъмнината. Сливи и 
круши не намерих, обаче уста 
нових, че сме избрали за заса
да оградата на селското гроби

'
;С КАКВИ МАТЕРИАЛИ РАЗПОЛАГА АРХИВЪТ?

— НаШият архив има твърде интересен материал. За 
сега имаме откупени около 9 вагона исторически материали. 

■ ®т това са подредени около 4 вагона. Много материал се на
мира по учрежденията на терена и той няма кьАе да се среди 
иоМеже архивът не разполага с достатъчно помещения-

:?Г 7. щше.
Понеже команд!Грът се поза 

бави хрумна ми да му устроя 
„сюрприз” — изскубах някол 
ко стари големи 
криво-ляво ги закрепих да стър 
чат по спедата на пътя- „Ау-'о 
Витостта" ми не мина без гъл- 
чене, но и команллфът заслу
жаваше прекор. Като отидох 
ма вечеря, в кухнята 
млада, зачервена снаха на сто 
отанина (съпругът й бил пови 
кан в запас), стана ми ясно. да 
що командирът закъсня.

На връщане *т Горни Лом,, 
чието население ни посрещна 
необикновено радушно, наети 
гнахме колона 
прекарваха кашкавал и, сире
не от мандрата, 
картини в двора на мандрата 
.ми напомниха юни 1941 годим а, 
когато Чуйпетелци и Стро це

- ■ :;у. •>
§кръстове II

КАКЪВ АРХИВЕН МАТЕРИАЛ ИМА ОТ 
ДИМИТРОВГРАДСКО ? ' - ж.

'щШяш
- ____

— От Анмитровградско има твърде много архивен мате- 
7»яал и то добре запазен. Особено много добре са заразени, 
фондовете в училищата, някоя предприятия и в банката. За 
димитровградската гимназия имаме някои книжа от 1900 го
дина до днешни дни. Твърде интересен е архивът на Народ 
ните отбори след освобождението, окупацията и някои пред
приятия- Тоя материал е вече напълно оформен и може да 
се ползва.

шъташе

Дж. А. Кун: На позици-г

л V ..г.

Кръстю Лукановселяни, които,ИМА ЛИ НЯКАКВИ ПРОБЛЕМИ ВъВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА 
НА АРХИВА? Комичн те

ТРИ ГЛЪТКИ ВОДА— Има. Един вече изтъкнахме, а това е проблемът с по
мещенията. Архивът няма достатъчно помещения, в които да 
подреди всички документи. След това за отбелязване е, че 
лаПхите обществени организации въобще не птзят своя архив. 
Затова имаме най-малко пищиш документа за обществените 
организации след освобождението.

ночесмеици потромиха казарми 
в димгггр тв-те и складовете 

градската „соколана". И така 
се намираха хитреци, конто не 
влизаха Вътре да изнасят, ио 
от чуждите

— разказ —
Пладне. Слънцето гори. Ти- 

щи в своята фурна замряло г0 
прашно поле.

В ниско сечище, прошарено 
с белите чадърчета на избуя V 
бучиниш и пелим, лежат, прос 
нали се- двама мъже и слабич 
ко момиче. Храстите и бурени 

по-низки от човешки 
бой — не хвърлят сянка да за 
щитят хората, а само усилват. 
Още повече задуха.'

Кина — така се казва моми

гите за барикади, високи зна
мена, щурм и пламъци. В тя\ 
тя трябваше да изгори с песен 
или да победи... Раздвижда се 
крехото тяло на девойката ,5ел 
да искат устата отронват:

— Вода!
Чичо Том откз.чва нажежена 

та манерка. Разклаща я. На дъ 
ното й звънат тр и глътки во
да. Трети ден — разкрити я го> 
нени — манерката не е нали
вана с вода. Трети ден те не 
са хапвали нищо, освен паре
щата отрова на лука и горчи 
вите плодове.

— Вземи. По глътка... — п° 
дава чичо Том.

Кина вдига бързо манерката. 
Водата намокря Изгорелите ус 
ни. Затворила очи, за миг се 
пренася в родното село- • • Тя с 
момичейце. Връщат се с майка 
си отнякъде, минават покрай 
„Тончовец". Кина източва яая 
ред, мушва се между надве.е- 
ните върби. Трънките закача!- 
рокличката й, но тя, усетила с 
босите си крачета

купове товареха
колите.

В зори налязохме на пасби
щата по билото на Миджор. 
Командирът и аз бяхме заоста 
нали и изгубили връзката е 
отредите: Причината беше ед 
на трофейна пишеща машина, 
пленена от горноломската по
ща. Едва я мъкнахме, а по вре 
ме на престоите комадиръг я 
отваряше и „пишеше”.

С пиротчанци се -разделихме 
нейде на седловипата между то 
плодолското и дойкинското у- 
щелце. Беше 5 септември. Слън 
чев планински ден Партизани
нът Тикварски. някогашен 
кмет на Каменица свали от, 
гърба си цедилото, сне радио
приемника, закрепи акумулато 
рите и ние чухме важните ве 
сти: Съветските войски, навре 
двайки през Румъния, достиг
нали Аунава; Съветското пра 
рителство обявява война иа 
фашистка България; войските

ДАЛИ САЕД ТОЛКОВА ГОДИНИ РАБОТА В АРХИВА СТЕ
ИЗПОЛЗВАЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ДА НАПИШЕТЕ НЕЩО?

— Да това е всъщност моя страст. Йаписал съм Хрони
ка за село Любераджа, Хронология за работническото движе
ние в Пиротско. За работата на политическите партии в Пм- 
ротско, разполагам с няколко стотни 
Теми и исторически събития в Горно Попишавйе, 
стари книги, около 200 народни песни от нашите 
Ьколо 12 тетрадки под заглавие „Да не се забрави’”, 
тетрадка на вицове, които не са за печатане, а за разказване.

те

бележки по важни
записи от
краища и 

и една
чето — раздвижва устни, мъ
чи се да прегьлтне, но не мо
же. Устата и гъплото са изсу
шени от жегата.' Тя върти гла 
ва, завира я към корените на 
Повехналия храст. Дири въоб
ражаема прохлади.

— Чичо Том, а кога ще запо 
чне революцията?

Чичо Том се примъква кьм

КАЖЕТЕ НИ ЕДИН ВИЦ? I

— Имам един от село Градини. Мирко Градински ня
колко пъти ходил в . Общината да търси комисия за да про-

кодко сливови дръвчета има и ле все му отговаряли, че 
нямат време, защото били служебно заето. Най-сетне едпп 
ден, и то точно в петък, когато Мирко се готвил за пазар, 
комисията дошла в Градини.

— ‘Сега аз съм служебнозает отивам на пазар —
•орял Мирко, качил колелото н заминал за Димитровград.

нея-
—Тя е започнала, Кина. То 

ва е нашата революция- 
Кина не може да си прелета 

ви, че този нечовешки живот 
е революцията. Тя знае от хни

ОТл-О-

близосхтг*
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КУЛТУРА : « ПРОСВЕТА • ИЗКУСТВО КУЛТУРА ПРОСВЕТА • ИЗКУСТВОт

Художествено утвърждаване на юго
славския игрален филм

Миналите години са по мно 
го неща изключителни в разви 
тието на югославския филм. 
Докато от една страна бе обу 
здана експанзия-а на комерхл-г 
рлния филм —

чето филми са над утвърдени 
хо по-рано топщ.авско средно 
равнище.вг-ФИЛ«

даните филми през годината.

„КОЗАРА" — НАЙ-ДОБРЕ 
ОЦЕНЕН ФИЛМ В 
ЧУЖБИНАот друга б*ка 

произведени • много филм I с 
трайна стойност. Отделни фил 
ми „като например „Лице оре- 
щу лице” дори станаха събц- 
тия от общонационално 
ние.

От югославските филми, ко
ито миналата; година участву
ваха на международните фес
тивали — най-голям успех има 
ше филмът „Козара" на Велко 
Булаич. На международния фе 
стивал в Мос1сва то!зи филм по 
лучи златен орден и ласкави 
признания на критиката. След 
това — „Игри” на Душан Ву 
котич получи първа награда в 
Оберхаузен.

Трябва да се отбележи, че 
тази голяма епопея за съб ста
ята от Народната революция и 
Втората световча война нами 
ра интерес сред националните 
дистрибуции от европейските, 
азиатски и американски сгра 
ни. Все пак „Козара" е филм, 
който е продаден в най-много 
страни и който с това ще пос
тигне и най-добър померела'
1лен успех.

Разбира се и други югосларс 
ки филм бяха добре приети,

“така че не салю се разшири 
кръгът на страните, в които
те се прожектират, но се уве ______________ . ?
личи и материалният ефект на » Дипоцпрнм 
тяхното проникване на светов Л. ЛИЧспОСпЯ ф” 
ния пазар. Според информации ТТоптпет 
те на износната агенция „Юго- 
славия-филм” родните игра \ни ТреввЛЯН 
филми сега се прожектира- в 
над 70 страни по всички конти 
ненти.

Още на десетия юбилеен фе 
отивал на югославския игра
лен филм в П.-ла — филм ьт 
„Аицезнача- срещу лице” на Бау- 
еР, к-ьлето бе прожектиран за 
пръв път щолучи най-го леми 
признания па жюри!то и криги 
ката. Оттогава този филм не 
престава да пълни 
й с-^дейки по в-.ичко

СЕДЕМНАДЕСЕТ ИГРАЛНИ 
ФИЛМИ

Югославската филмова 
дукция доживя през 1961 
на своето максимално равни- 
ще от 33 игрални филма. Оба 
че в края на същата 
видя, че такава висока пролск 
цдя твърде бързо изчерпва 
творческите сили и икономите 
ската основа, така че постене1* 
по се премина

кинозалитеюо-
годн- оше дъл 

го време ще бъде най-гледани- 
ят югославски иУрален фи л\’. 
По число на зрители този филм 
още сега настига „Козара”, ко- 
ято повече от елна година бе 
ше най-посетеният югославски 
игрален филм. В края на гол гг 
чата сараевскидт ежедневник 
„Освосождение” направи анкс 
та между 16 най-известни 
славскн филмови критици 
блицисти1, коитс още веднъж 
потвърдиха своето

година се

към реализира 
не на по-скромнп репертоарни 
програми. През 1962 година се 
измени и начинът на финанси 
райето, при което съюзният 
фонд за подобряване на ки.че 
(матографията, ще бъде 
лизирап. С това се 
вигието на

юго
и пу

по-раншно 
убеждение, че „Лице срещу м; 
где” е филм на годината.центра 

искаше раз 
кинематографията 

във всяка република да бьде 
обусловено

тОбаче неговото значение зг\ 
югославската кинематография 
не се изчерпва само с това. Но 
своята тематика това е съврз 
мен па творба, която художест 
вено и твърде Vбедително 
членява

ау
от материалните 

възможности на самата репуб 
лика.

В течение на1, годината бяха 
снети общо седемнадесет иг 
рални филма ,от това шест во 
енни: „Човек и звяр" в постм- 

на ЕдвНн Звонек, „Де- 
Саптът на Дървар” на Фалит 
Хаджич, „Две нощи в един 
ден" на Раденко Остоич, .Чо
векът от снимката” на Влади
мир Погачич, „Двойно обкръ
жение” на Никола Танхофг-р, 
„Опасен път” на Мате Редя; сс 
дем със съвременна тематика: 
„Дни" на Александър Пегрс- 
рин, „Радопо ле” на Оголе щ:- 
кович, „Земляци” на Здравко 
Рандич, „Лице 
на Бауер, „Мъже", 
Джуканович и „Пясъчният за 
мък” на Боян Хладник. Исто
рическият жанр бе обогатен с 
два нови филма: „Саморасли
те” на Игор Претнар и „Нево- 
синска пушка” на Жика Миг 
(рович. Освен торз бе направе*1 
и елин трилер — „Операция 
Тициан" на Радош Новаковпч, 
Детският филм „Кекец” на йо 
же Гале и „Острови" на Йоцз 
Живанович, с участието на чу 
ждестранни артисти.

Общо взето, репертоарът е 
много по-интересен, отколкото 
през редица минали годинп, за 
хцото в него все пак преоблада 
ват' филми с по-сериозни пре
тенции. Най-важно е, че попе

раз
явленията на всеки

дневието на югославските хо
ра. Това е същевременно филм 
ра силата, на социалистическия 
морал и за непоколебимата «я 
ра в трудовия човек, че в себе 
еи ще намери достатъчно сили 
за превъзмогване на своите ела 
бости. Филмът се прие1г 
едно от най-големите 
ния на югославската кийемаго 
графия и схванат като прелом 
в репертоарната орнентировка 
на филмовите предприятия.

наш

новка

За втори път в Югославиякато
постижс-

Българският военен ансамбъл в Ниш
На 11 май т. г. в Ниш при

стигна Ансамбълът на Бълга 
реката народна армия. Преди 
обед гостите положиха венци 
на паметника на загиналите 
български войници и памет 
ника на Бубан, а вечерта на ле 
тната сцена в нишката кре
пост гостите се представиха с 
твърде успешно изпълнение 
на масови хор, а и песни и

народна армия. Той е създа
ден веднага след 9 септември 
и като военно-представителен 
хор от 29 члена е изпълнявал 
програми за бойците на фро 
нта и в тила- Неговата песен 
често пъти е била чута и от 
бойците в самите окопи. След 
свършването на войната анса 
мбълът се разширява и става 
репрезентативен колектив на

Хорът и оркестърът бяха 
майсторски ръководени от ди 
ригента Алигш Найденов, а со 
ло песните бяха

Покрай този филм особено 
изпъква филмът „Саморасли
те" на Игор Претнар, който е 
изключителен по високите ар- 
тистагчески качества и в ко<Но 
една историческа тема, благо
дарение

срещу лице ’ 
на Миле

изпълнени от 
известните солисти: ' Кърсто 
Тошев, Йордан Арсов, Дими
тър Йоцев и Тодор Тодоров-на таланта на режиу 

сьора по художествено убеди 
телен начин е приближена до 
днешния зрител. 'От останали
те филми по своите 
изпъкват „Ра/дополе" на Отоле

Ръководителят на ансамбъ
ла Иван Белбкапов заяви, че 
е твърде доволен от посреща 
него на домакикйте и нийУка 
та публика, която’ с внймагоф 
изслуша първото изпълнение 
на ансамбъла.

качества

Янкович, „Невесинска пушка” 
на Жика Митрович, „Пясъини 
ят замък” на Боян Хладник.

Интересно е, че единствена
та комедия, снимана през ми 
палата години „Мъже" бе при 
ета твърде добре от публиката 
във всички краища на стоапа 
Та и се намира между най где

Щ ШЩ ЩШй . #
На гостите бяха поднесени 

цветя от името на публиката 
и подарък — малка скулпту
ра-

О-т Ниш гостите заминаха 
за Белград, където ще устро
ят концерт, а след това ще 
продължат своето гостуване 
за Вуковар, Загреб и Рпекс.

След малкия кръг, който е 
направила, манерката се връ
ща в ръцете на Чичо Том. Той я 
разклаща: на дъното й звънват 
три глътки вода. Той дори не 
надига да пие. Мислй: ,>Кина 
не пи, Веселин остави за Кила. 
Ще има вода до довечера."

Преваля пладне Отдолу земя 
та тлее като огнище, отгоре— 
небето е бял връщник. Мири
ше на сварен пелин и бучиниш. 
Слънцето пече в своята фурма 
хора и буреняк.

Няколко пъти вече минава в 
кръг малката манерка, и с° 
връща в ръцете на Чичо Том. 
Той я окачва на широкия си 
кожен колан там, където виси 
старият му, черногорски пищов 
и зъбчатата бомба.

Вечерта, когато всичко пзгъ 
ваше във виолетова дрезгави
на, но денят още не беше оге*- 
лил огненото си дихание, два 
ма мъже и слабиЧко момиче, 
препъвайки се в дребните хра 
сти, вървяха на изток. Щурци 
те1 настройваха своите цигулки 
и към техните още окъслечий 
мелодии, з вън е ш е ту 
тънко и високо, ту бъбукащо 
и бодро мелодията на три глад
ки вода в алуминиевата манор 
ка, окачена до пищова на ста 
рия партизанин.

на кладенчето, продължава да 
, тича по хладната пътека. Най- 
после — ето го1 Колко е бист 
ра водата в него и колко е мно 
го! Тя се вижда Цялата в това 
сийьо огледало. Краката й са 
дълги като на щърк, а дале
че на дъното на кладенчето се 
Вижда светлата й главица. На 
веЖда ое да пие. Тя може да 
-Изпие цялото кладенче, какзл- 
то е жадна, заедно с момичен 
цето в него. Но един кичур 1 о 
са докосва водната повърхност 
и цялото огледало и светъг в 
него се разклащат.

Кина трепва. Манерката за- 
треперва в ръката й- Водата е 
опряла на устните. Трябва само 
да ги отвори и живителната 
струйка ще облее устата, гърло 
то Жадното яло би я попило 
до капка. Но до нея изгаря в 
огън Веселин, третият човек в 
сечището. Той е ранен вчера в 
рамото и сега бълнува. Нему, 
Със сухата треска, е по-нужна 
водата. Кина отзаря очи. Чичо 
Том я гледа. Веселин също. И 
тя бавно, с болка откъсва ма
нерката подава я на Веселин. 
После дълго обира с език вла 
гата от устните, от което те 
стават съвсем нежни и черве
ни сато боядисани с малинов 
сок. Ляга морно, отпуска се и 
като че заспива.

Б- Николов

/ ■

РАЗМЕННО ГОСТУВАНЕ МЕ
ЖДУ НАШИ И БЪЛГАРСКИ' 

САМОДЕЙЦИ

узнаваме между пред- 
Културно-художе 

жественото дружество ,ДТред- 
раг Бошкович-Павле” от Пирот 
и Дирекцията на културната, 
дейност от София «е постигнато 
споразумение за разменно гоО 
туване на ансамбъла на гвгобте 
кого КУЛ в България,’ Ж 
Перник и на пернишкия ан
самбъл
гостува ния трябра да станат до 
края па месец юии т. г.

Както 
ставители на

Една успешно изпълнена точка

народната армия.
При първото си представя

не пред нишката публика во 
еннният ансамбъл започна сво 
ето изпълнение с песента ,.Е- 

.-дин народ”, и известната пар
тизанска песен ,,Ой ти поле 
широко”. Изненада за публи 
ката направи солистът Йордан 
Арсов, който изпълни пфсен- 
тта ,,Ой, Мораво, ой Мораво”. 
А след отличното изпълнение 
на сръбската нарбдна песен 
отекнаха -тъжните акбрдй на 
съветската' хорова -песен ,,Бу- 
хенвалдекй камбани”- Силно 
впечатление оставиха битови 
Фе картини от Добруджа и шо 
пската суета из околността на 
СофиД изпълнена на пелия та 
нцов състав.

танци.
С това започна второто го

стуване на известния ансам
бъл на Българската народна 
армия, който е носител на ор 
дена ,,9 септември” и ,,Черве 
ното знаме на труда”. Ансам 
бълът е имал до сега над 300 
концерти в България и чуж
бина. Гостувал е в много сгра 
ни на Европа и Азия: Румъ
ния, Унгария; Чехословакия, 
Полша, Германия, Китай, Съ 
вфгекия съюз, Корея и други 
страни- В нашата страна това 
е второто му гостуване- За пр 
ъв път тбя ансамбъл е госту
вал прзе 1946 година!

Историята на този прочут 
ансамбъл тяснр е свързана с 
развитието яя' Българската

в град

в Пирст. Разменните *

м. ч.

БОСИЛЕГРАД — Набавена 
та нова киноапаратура запои 
на да работи- гЬтнсузалата е

■ -С' У. \ : и ,о^орудена с нови: отговаряйки
седиШа. Броят на' кинойСк?ети' 
телите, започна да се увегж- 
чава- 4



Една година от 

катастрофата в Завой
теми

ПРЕХРАНАТА НА БРЕМЕННИ- 

ТЕ ЖЕНИ КАТО ПРИЧИНА 

ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЗЪБИТЕ
> Все повече туристи и из чет 
щщн в тези пролетни дни посе 
вдават Завойското езеро в скло 
мовете на Стара 'планина. 0'рс 
ината дига от пр-ьст езерото, 
бетонният канал, тунелът на ле 
Вия бряг край дигата и черве 
мият покрив на училището, ше 
*се показва от водата като еди 
иствен паметник на почиващо 
то под езерото село — това е 
всичко, което може да се вили 
В което още напомня за опак 
трагедия, станала преди една 
кодина в тази част на Висок.

Всичко започна в неделя, на 
24 февруари миналата година.
3 село Завой този следобед ех 
1гехпе музика и се развихрите 
-щрцво хоро на селския мег 
дан. В първи мрак в селото до 
Угича един овчао и съобщи, че 
Два километра под селото река , 
та е замътена и кипи като в ка 
ван. А на сутринта се разнесе 
вестта, че десният бряг се свли 

и) затваря прохода на река 
ига. Земята, пелият бряг зае/,но 
с три 'воденици и 17 пояти зат 
вори прохода на Височина и за 
Почна да прави езеро. Някол 
исо дни по—късчо селото гпчсч 
На в синкавите воли на ново 
аго езеро. Потънаха 225 къщи с 
3.440 помещения, а 140 жители! 
«станаха без домове.

Двадесет милиона кубнческч 
метра вода, насъбрала се в но 
вото езеро, заплашваше да про 
бие огромната пръстена дига. 
и да направят пустош надолу 
все до Ниш. Да се запази* м-1га 
та беше необходимо, за да ее 
Предотврати невиждано нещае 
тие. Драматична борба между 
хората и стихията се развихря 
веднага и трая 4- дни и нощи. 
по дъжд и сняг И дигата оста

на запазена. Жт лтите ракети 
от наблюдателните постове над 
езерото, които трябваше да из 
йестят, че дигата е пробита не 
бяха възпламенсии. '

На въпроса дали тази дига н 
езеро ще се използват за енер 
гетически цели окончателния 
отговор ще даде проектът, кой 
то сега се изготвя Досега рабо 
тите около дигата струват над 
500 милиона динара. А за да мо 
же това езеро да се използва 
за напояване око' десет хиляди 
■хектара работна земя, за рибо 
лов и туристически цели е не
обходимо да се изразходват о 
ще 169 милиона динара. За е- 
нергетически цели, за изграж
дането на водоцентрала с мощ 
пост 110 милиона кв. час годи
шно, трябват според сегашни 
изчислени около 9,9 милиарда 
динара а това значи, че произ 
водствената цена на един кило 
ватчас би била към 5,4 динара. 
Може би над мъртвото 
което познаваше само газени
те лампи ще се издигне нова 
водоцеитрала.

За сега обаче е сигурно сам01 
това, че след като се уредят 
пристъпите на лигата езерото 
ще се напълни и ще си оста
не. До него води хубав път, ре 
довей рейс, все \о село Велика 
Луканя.

В запазените пътеписи от 19 
Пек се казва, че пределит г о- 
коло сегашното Завойско езе
ро са били богати с гори. Не
разумната сеч за последните 
стотина години о-оли този край 
и създаде услшия за ерозия. 
Сега се предвиждат редица п;.е 
вентивии мерки и се правят 
подготовки за залесяване на 
този край, което ще започне 
още през това лято.

ЗавоЙските 226 семейства не 
живеят вече в това село. Общ 
ността ги прие и им помогна- 
Повече от половината работо
способни хора вече са настане 
ни на работа.. До края на ме
сец юли тазй година ще поотъ 
пят на работа и другите, миси 
ята съставена от селяни от За 
Вой сама си определя кой по- 
напред трябва да. постъпи на 
работа. От средствата, които 
йм бяха дадени за потопените 
къщи мнозина вече са си по-’.. 
троили къщи в Пирот и в око 
лните села. Понастоящем в Пи 
рот на път към Градъшница 
ьавойци си строят стотина по 
!ви жилища. Това ще бъде по 
вият Завой — и може би така 
ще го нарекат.

възбуждане, да води сметка 
за личната хигиена, както и 
за хигиената на своите зъби, 
а след това да не пуши и да 
не пие алкохолни питиета.

Покрай посочените минера 
ли и витамини които трябва 
да внцся в 
достатъчно количество, бре
менната трябва да внася и бе 
Лътъчиии (месо) и въгле хидра 
ти (захар).

С правилна прехрана бреме 
ината ще запази своя органи 
зъм и същевременно ще даде 
възможност за правилно раз 
витие на зъбите на своето 
дете-

зъбите е 
болест на съвременния свят, от 
която хората провеждат мно 
го безсънни нощи.

Развалянето на

зъбите еРазвалянето на 
всъщност разтваряне на твър 
дата зъбна субстанца—емайл 
под действието на киселини, 
което настъпва под действие 
то на ферментацията на въг
лехидратите.

организма в

Една от най-важните при
чини за развалянето на зъби 
те е прехраната. Особено зна 
чеиие тя има 
жени- Зарад това трябва да 
обърнат по-голямо 
н& прехраната, защото детето 
още докато не е родено полу 
чава есички 
развоя му хранителни лроду 
кти чрез кръвта на майката.

Всяка бременна още в на
чалото на седмата седмица на 
бременност, защото тогава за
почва развитието на млечни 
те зъби у детето, до пораж
дането трябва да внася в своя 
организъм достатъчно калций 
— който' съдържат 
млякото и хля,ба. Тези два 
минерала ще бъдат достатъ
чни. ако жената пие 
по 3А литра мляко- След то
ва всяка бременна жена тряб 
Еа да внася достатъчно магне 
зиум и флуор.

за бременните

внимание

1необходими засе \о.

В ЧЕСТ НА 25-ТИ МАЙ

СРЕЩИ ПО ФУТБОЛ 

II ВОЛЕЙБОЛ
В чест на 25-тп май, .рожде

ния ден на другаря Тито и пра 
зника на млад /стта, тези дни 
в Димитровград ше се прове- 
дад- срещи по футбол и волей
бол между отборите на проф
съюзите на комбинат „Димит
ровград”. Механик" .ЖП. га 
рат а ’, „7 ми юли’ ’и „Нишава” 

Фгщалната среща ще се със 
тон на 23 май в Димитровград.

водата.Миодраг Чирии

Анекдот дневно

1Ш СТОИ КАНТАРЪТ Витамините са съшо така 
важни, за изграждането на зъ 
бите, а особено витамините А, 
А, и Ц. Заради това бременни
те трябва да ги взимат доста 
тъчно, а условието е възмож 
но по разнообразна храна.

Всяка бременна трябва да 
води порядъчен живот, без те 
лесно напрежение и душевно

е • •

М. 3.Яначко Петров от село Зяон 
ци на времето бил известен 
като търговец, добър стопанин 
и политическа личност в Зсом 
ци и целия край на лужншл- 
ки Буковик. При това бил и 
много духовит човек.

Един ден при него дошла си а 
хата на съседа му и го помо
лила:

— Дедо Наце, прати ме бая 
ла ми дадеш кантар, рече тре 
бе му да измери мливо за воде 
ница...

Тъй като ги познавал като 
немарливи при върщането на 
взети неща, дядо Яначко 
не искал да ц го даде и казал-

— Че ти Дам, защо да ти не 
дам. Саде незнам куде су гд 
денуле женете.

Започнал у жда го търси, тъ 
ршувал по кръчмата, заглеж 
дал тук-таме, но кантарът1 го 
нямало. Всъщност дядо Нацо 
знаел, че е окачен насред кърч 
мата но се преструвал. Спах: - 
та видяла кантара и раДост.чо 
му съобщила:

— Еве га кантарът дедо Нз- 
це...

— Тука си стои), ама ка не 
мислим да га давам никому — 
отвърнал мирно старецът, а- 
снахата, посрамена напуснала 
кръчмата.

Две жертви от 
мълния

По идея: М. Андреевич

На 12 май подир обед пост
рада ст мълния 25-годишната 
Миряна ДимиДриева от Дими
тровград. Смъртоносният удар 
а завари в к>щи в кр-ьга на 
семег/ството си.

И по кпай интервенцията не. 
лекаря, Миряна Димитрова по 
чина, докато Александър Мар 

който се намирал най-

(Записал Душан Чирич)

ОТ КОГА СЕ ЗНАЕ 
ЗА КАРТИТЕЛегенда

ь.[ !ог* с*
—- ГОДКО-

хов,
близо до нея е само контузи- 
ран. Покривът на к-ьщата на 
Димитри|еви 
пробит от м-ьлнията.

Бежанци ...От основаването на Обществе 
кия клуб в Димитровград.на две места е

В миналия век при оттегля 
нето си на турците тероризи 
рали мирното население. За 
това хората бягали в гората. 
При това турците опожарява 
ли техните къщи, плячкосва- 
ли, убивали деца и старци. 
На мястото където е сега се 
ло Ясенов дел се събрали бе 
.жанците1. Хората разказват, 
че тук хората са изпълнява 
ли нареждения-та и съветите; 
на най-стария човек между бе

жанците. Според 
най-стария човек казал, че бе 
жанците ще останат на това 
място където неговия кон за 
почне да копае с крак- Кога 
то пристигнали близо до Асе 
ново кале конят започнал да 
копае с крак- На това мяс-то 
бежанците .направили първо
то селище, което и сега се па 
рича — Бежанци.

(Записал
Момчило Андреевш/)

легендатаПърваТа мълния над Бански 
дол на 12 май отне живота на 
13-годишния. Митко Стоев, уче 
пик от УП клас в основното у 
чилихце в Поганово.

Митко Стоев се намтфаше 
при стадото овце в планината 
над селото. Ненадейна мълния, 
ГО улучи- и той остана на мяс 
то м-ъртав.

Учениците и преподаватели
те от Поганово 
в траурното шестви(е 
жиха венец на гроба му.

Ш *« Въпросът е учебна- Ж 
■ о1гго I цатб ще бъде Н 
I разрешен Н
%ВС™ Но /„ ; апри.-. V. г К**и- Щ 

I Си»т* м умсбкицм иа 6>лгар^Ш 
сзих проведе зессдахх^ЛШ^

взеха участие 
и поло ...когато завърши учебната го 

дина.

щьая-они*
' ____________________ . .

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВНОВИТЕ МОСТОВЕ
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