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Младежки договорКАКВО ЩЕ СЕ СТРОИ 

ПРЕЗ 1960 ГОДИНА На 8 Януари тази година в 
Димитровград се състоя заседа 
ние на ОбтинскиЯ комитет 
на Югославската народна мла
деж. На това заседание се 
оформиха редици младежки 
комисии (за идеологическо-по
литическата дейност, за органи
зационни въпроси, за работни
ческата, селската и учаща сс 
младеж и за координация с об
ществено-политическите органи
зации), и бе приет планът за 
работата на младежките органи 
зации през 1960 година.

Предвижда се по-засилепа по 
литическа дейност, коЯто Ще се 
изрази в уреждането на редов
ни политически информации и 
беседи, » борбата среЩу дреб
но-буржоазните и религиозни 
схващания, във всекидневно тЪл 
куване на нашата политика и 
нашите становища по вътрешни

в общинския народен отбор 
в Димитровград — Уличното осветление Ше се 

подобри през тази година. Не 
е изключено главната улица да 
получи неоново осветление,

— ПътЯт Димитровград — 
Долна НсвлЯ Ще бъде 
вен. ОбШината Ше 
ства за

Димитровград, строежът на ко
ито е започнат Ще бъдат завр- 
шени, а също така Ще се стро
ят оШе две нови постройки, с 
по десетина конфортни 
Ща.

кипи усиле
на работа. Служителите на об
щината правят различни 
нове за благоустройваието 
комуната. Общественият

пла
на жили-план.

е основата, от коЯто тръгват.
В разговора с тЯх узнахме 

мото не Ща :

попра- 
осигури сред 

строеж на „Джонин 
мост" край село Лукавица.

— ЖилиЩните постройки в

— През 1960 година, Дими
тровград Ше получи свой урба
нистичен и регулационен план. 
Градът Ше има свои определе
ни насоки на развитие, на стро
ежи, площади, градини и про-

* * *
— През тази година Ше ва- 

стросжЪт на производ
ствените хали н-а фабриката за 
гумени нишки, която Шс може 
да дава около 700.000.000 
нара продукция.

— Планува се разширяването 
Иа. предприятието за производ
ството ка гуменици, което бе 
пуснато в работа през минала
та година. Това разширяване 
Ще предизвика приемането на 
оШе 100—150 работника.

— С оглед на това, че Ви
сок сега е в рамките на Ди
митровградската обШннга Ше сс 
извърши поправка на пЪтЯ от 
Смиловци до Каменица за ре
довни автомобилни връзки. 
Планува се рейсовата линия от 
Смиловци да продължи до Ка
меница.'

— Напълно Ше се завърши 
пЪтЯ Димитровград — Погано- 
во, който Ше продължи към По 
гановски манастир, та по този 
начин да свърже и ТрЪнско О- 
доровци с Димитровград.

— В обущарската кооперация 
Труд" Ше се разшири и меха

низира производственият про
цес.

почне
че.

СЛУЖБА НА ПРАВНА 
ПОМОЩ В ОБЩИНАТАди-
Тая година, подобно на мно

го други обШини, в Димитров
градската обШина Ще се о- 
бразува служба за правна 
помоЩ на гражданите, ко
Ято Ще завеждат специалисти 
Юристи. Те Ще помагат на граж 
даните при писането на молби, 
жалби и в разясняването на за
конните им права по нЯкои ис
кания. Същевременно тази слу
жба Ще оказва помощ на граж
даните пред сЪда и държав
ните органи.

Това оа само планове, а тях
ното реализиране можем да о- 
чакваме през Шейсетата.

Щеи международни въпроси, 
се предприемат мерки за уве
личение на абоненти за ежед
невния

МЛАДЕЖИ — СТРОИТЕЛИ
младежкиязапечат,

весник ,,Младост" и за „Брат
ство“. Покрай това младежите

комунално-битовото у-се заложат членовете им да бъ- 
челннте редици на бор- 

земе-
делското производство и на 
сдружаване с кооперациите.

гат за
строЙство на сслнЩата: строеж 
на кооперативни домове и пЪ- 
тиЩа, физкултурни обекти, у- 

Също така Ще

дат в
бата за повишаване наот селата Ще се заемат с по-у- 

силено тълкуване на нашата сел 
ско-стопанска политика. чнлнЩа н пр.

организират и 
младежки трудови бригади, ко
те Шс помогнат в строителство 
то на нашата комуна. Както и

специалниДимитров/ рад сеПланът за културно-забав
ния живот на младежта пред
вижда уреждане на вечеринки 
с художествена програма, съз
даване на нови самодейни гру-

Младежкитс организации Ще

СЪЮЗНИ ТРУДОВИ АКЦИИ ПРЕЗ 1960 ГОДИНА

Младежта ще Продължи строежа 

на автомагистралата 

„ Братство - единство99

през миналите години, така н 
тази година младежите Ще уча
ствуват н в съюзните трудови 
акции на Югославската младеж.

пи, масовизиране на дружсство- 
телесно възпитание „I 1ар 

младежки
то за
тизан" и на други 
организации н клубове. Пред
вижда се подобрение работата 
на селските читалиЩа и зачле-

Важно мЯсто в плана е по
светено и на участието на мла
дежите в органите на работни
ческото и общественото само
управление. Щс сс настои да се 
дойде до по-голЯмо сътрудни
чество между работническите 
съвети и работническата мла
деж, между кооперативните съ
вети и селската младеж, между 
училищните органи на управле
ние и учащата се младеж 
Г1ри провеждане на избори ш 
тези органи младежките орга
низации Ще настоят и техните 
представители да бъдат иабро-

покрай трасето на пЪтЯ Ще 
бъдат уредени младежки ко
лонии, а предвидено е органи 
зиране на множество курсо
ве за професионално и тех
ническо образование иа мла- 

Това значи, че и та 
акция

младежите в тЯх.нЯване на 
Всичките активи на Народната 
младеж Ще се подготовЯт и Ще— Ще се завърши и градска 

та баня в Димитровград. Със 
своите
ли нуждите ка гражданите.

участвуват в малцинствените 
тържества по случай Деня на 
младостта и рождения ден на 
другаря Тнто.

Ще се настои физкултурните 
организации да обхванат всич
ки младежи и активно да ра
ботят в подготовката на физкул 
турните упражнения за физкул
турния събор в Димитровград.

Младежите активно Ше пома-

12 душа тЯ Ще задово- Бочева Махала; от Бочева 
Махала до Владичин Хан 
(Сърбия) и от Демир Ка
пия до гръцката граница 
(Македония).

Работата трябва да бъде 
29 ноември

В5 Младежки бригади Ще 
строят автомагистрала от 
110 километра Ш Над 55.000 
млади строители.

През първите

дежите.
зи година младежка 
Ше бъде и голЯмо училиШе

През марш избори 
за общински и око 

лийскй ошбори

за нашите младежи.
Културният и физкулту

рен живот в младежките ко- 
лонии ще бъде оШе по-бо- 
гат през тази година.

дни на 
Югославската завършена до 

1960 година.
Както миналата година

тази пролет
Ще започне новаНа 12 Януари в Белград 

бе открита първата тазгоди- 
сесия на Сръбската на- 

скупШнна. На съвме- 
заседанне ка Репуб- 

Вечето на

младеж
акция. Над 55.000 ни.

трудова 
младежи 
на Югославия от април до

от всички краиШашна 
родна 
стното

СВЕТОЗАР ВУКМАНОВИЧ В СССР проси и някои други издания. 
Нашите художници Ше се пред 
ставЯт с годишна изложба. Е- 
дна слабост от миналите фести 
вали тряелва да о'ьде превъз
могната: на общите тържества 
в Димитровград ои трЯовало да 
участвуват и най-добрите гру* 
пи от Босилеградско. Нужно 
е да се проучи възможността 
за гостувуване ка младежки 
групи от другите краиШа на на 
шата република. Това би била 
оШе една хубава манифеста
ция на братството, което всеки 
дневно укрепваме.

Още по-величествен би бил 
нтшиЯт фестивал, ако се свър
же с успехите на нашето сто
панство, ако тържествата бъ
дат увеличени със съответни

ноември Ще продължат да 
строят

„Братство-Единство .

се възползуваност даНа шести януари 
председателят на Централ 
ния
ските еннд кати отпъту
ва със семейството си в 
СССР. Пред представите
лите на печата той заяви, 

миналото лято

т. г.лнканското вече и 
производителите, както и на 

заседания, бяха
автомагистралата от поканата и да пр^-ари 

си в СССР 'а 
Семе й

отделните 
приети редица решения, ме
жду които и решението за 
разписваме на избори за о- 
тборници на околийските и 
обШннски народни отбори 

НРС. При обсъждане на 
проекторешението, председа
телят на Изпълнителния съ.

НРС Милош Минич

ПоЧ*- в»атй 
едно със своето

ЮГО» ЛоВ «ОМЕНТАРсъвет ва
Покрай тази главна мла-

СТВО.
Светозар Вукманович 

заяьи, че през време на 
пребиваването си 
ветския съюз ще 
разговори със синдикални 
и други отговорни 
чности по въпроси за вза
имното сътрудничество.

дежка акция Ще има и дру- 
Така например 

път
ги акции.

Мкй ,.Ь Ь ДАЛЕЧЕ•- "ще се строи асфалтен
Чачак и Ужице. В в Съв че още 

бил поканен от страна на 
Централния съвет ва Съ 
ветските синдикати да 
посети СССР и че сега 

възмож-

между 
тези 
повече от

Четири месеца ни делЯт от о- 
нези дни когато в Димитров
град Ще започнат традиционни 
те тържества на българското 
млцинство по случай Деня на 
младостта и рождения ден на 
другаря Тито — 25 май. Тога
ва Ше се стекат младежи и де 
войки от всичките наши сели- 
Ща, за да проведат преглед 
на своЯта културна дейност.

В някои места подготовките 
са вече започнали 
все оШе чакат, 
подчертае, че май не е далече 
и че трябва да впрегнем вси
чки сили Щото тъзгодишните

ВОДИакция Ше участвуват 
10.000 младежи.вет на

обоснова нуждата от тези из 
вначение.

ЛИ
През тази година Ще има 

по авто- 
Ниш до

тяхнотобори н 
Той изтъкна,
дат (възможност за равгръ- 
Щане на широки 
ння на въпросите н задачи
те на нашето социалистичес
ко изграждане от страна на 

също

че те Ше да- три строителства 
магистралата: му се е указвла

обсъжда-

селскостопански, промишлени я 
занаятчийски изложби.

Чрез една такава сдружена 
акция, културен и стопански 
преглед, — Димитровград, град 
домакин, Ше може достойно да 
представи напредъка на мал
цинството в социалистическа 

тържества да надминат досега- Югославия.

трудеШите се и така 
Ще, помогнат кашите трудо
ви хора напълно правилно 
да разберат ролята и задачи 
те на комуната в устройство 
то на нашия стопански, кул
турен, просветен н полнтиие 
ски живот.

но някои 
Трябва да се

Една такава представителна 
изисква силите

шиите.
Шестдесетата година, в коЯато манифестация

навлизаме с големи политиче- на всички стопански я култур- 
ски и стопански успехи, естес- ни дейци, на всички масови о* 
твено трябва да покаже подо- рганизации. И самиЯт град 
беи напредък и в културния трябва да се подготови, за да 
живот. През май ние Ше мани- посрещне участниците и иного- 
фестираме тези наши постиже- бройните гости от нашите ко* 
ния. Самодейните колектииви, муни, от нашата околия и Дру* 
физкултурните организации и гите места, 
редицата секции трябва да се
борят за по-високо художество жим максииум усИАиЯ аа по-ма 
но равнище на пиесите, песни- сово участие в тържествата 
те, хоровете, народните певци, на кашата учаЩа се, работии- 
танцовнте сЪставн, рецитатори- ческа и селска младеж, нека 
те. н др. покажем чрез районите прегле-

За 25 май „Братство" Ше о- дн и общия преглед в Дими- 
бЯви конкурс за най-добри сти троаград нашия напредък, сила 
хотворения и разкази, Ще изда и младост, нашата любов към 
де първия брой на списанието другаря Тито и социалистите- 
аа обществени и културни въ- ската ни Родина.

ЧеТета

В ТОЗИ БРОИ
• Вълна на 
антисемитизъм

Май не е далече! Нека вло

ф Здравна Служба 
■ Димтровград

А Детска притурка

• Хумор ш пр. Автомагистралата ще тргне на юг.
Чм Е .1 >. ^
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А ктуална тема:ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ: Вълна на антисемитизъм и неонацизъм е Заиадна 

Германия и някои други зайадни страниНОВОГОДИШНИТЕ
ОБРЪЩЕНИЯ вител на Еврейския све

товен конгрес, който е 
предал демарш на Бинско 
то правителство, искайки 
решителни мерки срещу 
неонациската и антисемн- 
тската вълна,

Социалдеш критическа 
та партия на Зопадаа Ге
рмания предупреждава 
правителството, че в се
гашна .а обстановка тря
бва да се предприемат 
чистки на отявлени наци- 
сти в редовете на държа* 
вяия апарат.

Нввогодишната радост, дна Германия се надига 
с която човечеството по- опасна вълна на немнаци- 
срещна 1960 години, обе- зъм. Вестникът „Ноес 
щаваща мир и сътрудни- ДоИчл-нд* свързва тези 
честно между «наредите, изстъпления с общата по 
бе нарушена от маоже- литическата Линия на 
ство антисемитски изстъ- правителството от Бон 
пления и демонстрации на и ги характеризира като 
неоьацизма в Западна Ге- Л01ически последици на 
рмания, и в другите за- факта, ч« Преди няколко 
падноевропейски страни, юдини е забранена кому 
САЩ и Африка. нистическата партия в

Целокупният световеи Западна Германия Вест- 
печаг и всички агенции никът напомня, че в за- 
донасят сведения и про
тести против оживяване
то на нациама в Западна 
Германия и в някои дру
ги страни и места.

В Западен Берлин, ■ 
една гора се състоя съ
брание на една голяма 
група неонацисти, които 
носеха знамена с пречу
пени кръстове и пееха на
цистки лесни. Намесата на 
полицията бе слаба.^

В центъра на Лондош, 
върху зданията в които 
живеят евреи бяха изпи
сани пречупени кръстове 
и антисемитски лозунги.

В Ню-Иорк еврейската 
синагога на Пета авения 
бе излепена с пречупени 
кръстове. Остри изстъпле 
ния са отбелязани и в 
Парма (Северна Италия, 
където всички еврейски 
жилища са били обеле- 
жени с пречупени кръ
стове и лозунги в които 
се иска .отмъщение и 
смърт за евреите“.

Подобни акции са за
белязани и във Виена,
Дания и Швеция.

Такива антисемитски 
изстъпления и неприкрити 
нацистки демонстрации 
са забелязани в единаде
сет страни. Пречупени 
кръстове, остри думи и 
закани срещу евреите, 
изписани по техните чер
кви и жилища, се явиха 
през първите дни на та
зи година във Франция,
Англия, Финландия, Ита
лия, Гърция, Белгия, Нор
вегия, в Северна и Юж
на Америка, в Австралия 
и Африка. Западногер- 
манската полиция, която 
направи обиски на учас- 
ниците и в жилищата им, 
намери голямо количес
тво антисемитски афиши, 
копии на Хитлебовата 
книга „Майн кампф* и 
съоръжения които, няко
га употребяваше хнтле- 
ровата младеж.

Световният печат пори
ца тези изстъпления и 
указа на това, че в Запа-

ност организаторите 
на тези изстъпления и на 
неонацистката Рейхс-пар- 
тия.В западногерманския 
парламент все еще не е 
протестирано срещу анти 
семитските демонстрации. 
Съществува мнение, че 
парламентът не трябва да 
се занимава с тези въпро 
си, а някои се опитват 
да оквалифицират демон
страциите .като комуни
стически провокации“.

Западна Германия е по 
сетил Истерман, предста-

случай Новата година държавницитеСтана обичайно по 
да правят обръщения кЪм народа си и кЪм света с нового- 

пожеланиЯ. В тях, разбира се, се манифестират стано-дншни
пи Щата и стремежите на всеки от тЯх, становищата по въпро
сите, конто Ще изпъкнат през новите дванадесет месеци.

Какво ни показаха обръщенията на държавниците по слу
чай Новата година?

Самото начало на годи ката бе отбелязано с една симво- 
— роди се оЩе една независима държава и то в Афри

ка. Камерун бе провъзгласен за независима държава в при
съствието на голЯм брой високи представители от всички стра
ни на света. ПрисЪствува н секретарят на ООН Дъг Хамар- 
шелд, който правн турне по „Мерния материк . Камерунокото 
тържество в същност изтъкна проблемите: за ликвидирането 
на колониализма, за освободителната борба, за политическата 
и икономическа еманципация, които без съмнение Ще дадат 
отенЪк и върху Шестдесетата. Африка, вЪв всеки случай, ще

И не само

лика

падногермаиската армия, 
полиция и дори и в пра
вителството оившите ма- 
цисти заемат отговорни 
длъжности.

Вълната на антисемити
зма обхвана на 4 януари 
и Амстердам - градът в 
който е живяла Ана Франк 
и където от 100.000 евреи 
от хитлеристите са се 
спасили само три хиляди. 
И там са отправени зап
лахи срещу евреите.

Въпреки многобройни- 
те възвания на световно
то мнение, Западна Гер- 
мния не е предприела е- 
нергичаи мерки зи ликви 
диране на споменатите 
демонстрации и за под
веждане под отговор-

ЮГОСЛАВСКОТО СТАНОВИЩЕсе споменава вЪ© вестниците и през тази година.
области. Да ли това допада натЯ, ко и всички неразвити 

някои или не, проблемата за неразвитите страни става сбсто- Югославският предста 
вител на Държавния се- 
кретарият ва външните 
работи Драго Кунц във 
връзка с този случай 
даде следното изявление: 
.Нашето обществено мне 
вие най енергично пори
цава нацистките и антисе
митски изстъпления във 
Западна Гермамия и ня
кои други страни. Това 
оживяване духа на наци- 
вма и на техните методи, 
които на света донесоха 
много злини, показва яе 
силите на войната и 
р а з р у ш е нията не оа

мъртви и че, напротив, 
се опитват да вдигнат 
глава. Той каза, че така
ва активност се явява в 
резултат на премълчава
нето на вацистките злоде
яния и на толерирането 
на отявлени нацисти, зае
мащи и днес важни по
стове. Той се изказа за 
това, че отговорните фак
тори на Западна Герма
ния трябва да вземат се
риозни мерки за преодол
яване на тая опасна ак
тивност и на причините 
кнто о доведоха до нея.

вен въпрос номер един.
Всички държавници, по един или друг начин, се изказаха 

за предстоящите съвещания между Изтока и -Вапада, за сре
щата на най-високо равнище, насрочена за 16 май в Париж. 
От всичките обръщения лъха уверението, че за международ
ните отношения са настъпили по-добри дни и че спорните 
въпроси тряова да се разрешават по мирен пЪт.

И .Хрушчов и Хъртър, п МакмнлЪн и гръцкият крал Па
вел, и Прасад и КасЪм, и ГеИтскел и кубанскиЯт министър 
Раб — всички изтъкват, че Новата година е посреЩнатав мно
го по-добри условия, че съществуват възможности за укрепва
не на световния мир и че да се стигне до него трябват пре- 

.За отбелязване е и това, че всичките държавници,говори.
благодарение на по-добрата международна обстановка, посве-

оорьщениЯ върху вЪтрешни- 
Тов-а е добър знак. Получава

тиха по-голЯама част от своите
те въпроси на своите страни, 
се впечатление че светьт очаква една относително мирна н 
градивна година, че очаква преговори и споразумения.

Ьснчки държави и нации с напрегнато внимание ш.е сле
дят преговорите и Ще очакват максималното застъпване и отго 
ворност от великите сили. Новогодишните ооръщення са бо
гати с тонове, които не нарушават създадената международна 
оостановка пред предстоящите преговори.

Разоира се, че нямаше да е реално, ако не се очакваха н 
такива тонове, които напомнят за миналите години н за сту
дената воина. Б новогодишните ооръЩения на франко и Чан 
Кай Ши прозвучаха такива думи, конто напомнят онова, кое
то светът иска да забрави. Но, ооЩо взето такива обръще
ния ояха редки и изолирани на тази Нова година.

По чести оНха предупрежденията, че -Запад тряова да бъ
де единен и силен и че тряова ^а се преговаря „предпазливо" 
Ако те са отражение на реализма тогава могат о ъдат и по

ПОДПИСАН Е ПЛАН ЗА КУЛТУРНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ФГ1РЮ И 

ЬЬЛГАРИЯ ЖьХРЯТкН новини
Планът за културното сЪтру

ФНРЮ
На 29 декември 1959 година 

в София бе подпиоан план за 
културно сътрудничество 
жду ФНРЮ И Народна репу
блика ЬъдгариЯ през 1960 го
дина.

Подписаният план предвижда 
размяна на стипендии за след 
дипломна специализация, 
имни гостуваниЯ на дейци на 
науката, изкуството и култура
та. Между югославската Кон
цертна агенция и българската 
/дирекция за музикално изкус
тво в София Ще бъде сключен 
договор за размяна, на инстру
ментални и вокални изпълните' 
ли, диригенти и други художес 
таени ансамбли. Предвижда се 
двете страни на взаимни нача
ла да организират в двете стра
ни изложби н& приложното из
куство, на народното творче
ство и Др.

ОАРдннчество от страна на 
подписа извънредния и пълно- На 9 Януари т. г. предсе

дателят НасЪр откри рабо
тите по строежа на гигант
ския Асуански бент, който 
Ще има огромно стопанско 
значение за Обединената 
араоска република.

На 11 Януари председател 
ят НасЪр отличи с „Ордена 
на високия бент” съветския 
премиер Никнта Хрушчов н 
мароканския крал Мохамед.

ме-
ФНРЮ вмошен посланик на 

София Радош Иованович, а от 
страна на НРБ Екатерина А- 
врамова, председател на Коми
тета за приятелски и културни 
връзки с чужбина.

При подписването на плана 
присЪствуваха заместник-минис 
тьрЪт на външните работи 
Любомир Ангелов, заместник 
министърът на просветата и

ложителнн, но ако се отражение на скептицизма и на недоверие 
то в преговорите и техните резултати, или дори сьпротив-а, то
гава е на лице тенденция, която не е оезопасна и наивна.

ХЪртЪр, например, говори,че СаЩ „Ще удвои усилията 
за постигането напредъка в контрола по разоръжаването , и 
че Ще се „оосЪдят възможностите за постигане на политически 
решения със но същевременно говори и за „големите
изкушения през Шестдесетата , за това, че разрешаването на 
световните проолемн ще „изисква редица поколения . дс Гол 
също оеше много предпазлив, макмнл ьн, може ои, нап-доорс 
изрази становищата на западните държави, като каза, че „тря
ова да се създаде по-положителиа основа на световния мир, 
от тая на взаимния страх от разрушенията, конто досега пре
дотвратяваше евентуалната воина.

Л-рушчов изненада света с изявлението си, че Съветският

вза-

Иван Башев, замес-културата/ 
тннк-завеждаЩиЯт Отдел-вЪн-

ИЗРАЕЛ
Па 11 Януари Израел по

иска от Ооедннените нации 
да проведат акция за пре
кратяване на антисемнтскнте 
изстъпления

шна политика и международни 
връзки на ЦК на 
Начева, общественици, дейци на 
изкуството н културата, д така 
също членове на нашето посол
ство.

БКП Вера
сЪЮз, поради мощното развитие на ракетното и ядрено въо
ръжение, ще зпочне да намалява своите въоръжени сили и 
(класическото въоръжение, оез оглед на това, дали сЪс -За-

1 она изявление на

в -Западна
I ермании и ® другите стра
ни.пад ще се постигне -накова споразумение, 

лрушчов, оценено и като предупреждение за военннта мощ на 
и като готовност аа предприемане на ефикасни мерки по 

разоръжаването, предизвика мно!ч> коментари и показа, кол
ко спешен е въпросът аа разоръжаването.

КУБА
КубанскиЯт министър ва 

външните работи заяви, ч, 
при пътуването сн из Ееро- 
па Ще посети:
Италия^ Гърция, Тунис, Ма 
роко и ОАН. Той Ще пребн 
аава в Югославия от 1? до 
19 Януари.

ХРУШЧОВ ЩЕ ПОСЕТИ ИНДОНЕЗИЯ 
И ИНДИЯ1ю свои начин, но с отрицателни нотки по отношение 

ПроОлемата аа разоръжаването, говори и американското реше
ние аа прекъсване на спрените ядрени 
Ч^^Ш пак си дават правото да прод ължат с опитите, макар 
че заявяват и това, че опитите няма да се извършват до 
второ нареждане.

1 ова се разора като натиск, който никак не е желателен 
в сегашния момент.

Югославня,
опити. & с ъщност

съветския председател из
прати още през месец 
ноември председателят 
Сукорно. Дл1ап» ва посе
щението още не е уто
чнена.

Индийският амбасадор 
в Москва—Меном върчи 
на Хрушчов поканата на 
Неру да посети Индия 
преди или след посеще
нието му на Индонезия. 
Съветската агенция ТАсЮ 
съобщи, че Хрушчов е 
6лагод«рил за поканата и 
е изразил надежда, че ще 
се възползува от нея. 
Коментаторите считат, че 
Хрушчов ооезателно ще 
посети и Индия. Това по
сещение още сега преди
звиква голям интерес в 
политическите среди.

На първи януари т. г. 
в Джакарта бе официал
но оповестено, че пред
седателят на Съветското 
правителство Никнта Хру
шчов ще направи офици
ално посещение на Ин
донезия през месец фе
вруари т, г. Поканата до

КАМЕРУН
На първи Януари т. г. Ка 

западноПзхождапки от новогодишните обръщения може да се за
ключи, че шестдесетата ще оъде година на активна-. дипло
матическа де«ност. Пе става дума само за предстоящото съве
щание на наи-високо равни ще — лрушчов през месец февруа
ри ще посети ттидонсаин и УАндия, след това ще посети *-^ран- 
ции, /лпвсихауер ще посрещне Де 1 ол, а. оповести се и посе
щението му на сразилия и иа още някои южноамерикански 
страни. Ше се състоят и редица други срещи в различните 
страни. Ссичко това свидетелствува, за подоорението на све
товния климат, за разораната нужда от лични контакти, а от 
Друга страна говори за голямата роля на изв ънолоковите стра- 
ни. Ехмснно те са домакини на наи-видните државници в света.

меруи-страна на 
африканския 6рЯг-бе провь*
гласен независима дър
жава.

САЩ
Според новогодишното 

явление н* министъра иа 
външните работи на САЩ- 
ЛЪртЪр, америанскня пре
зидент Айаенхауер Ще на-, 
правн посещение на Съвет
ския съюа вероЯтно пре» 
месец Юни,

нв
СЛАБ ГРАДИНАР

че Шестдесетата 
Ще О ъде по-ведра от изминатата година. Ше оъде, ако. .. I 1 о- 
ва „ако , от което всичко зависи, изрази нашият президент в 
новогодишното си ооръщение по

Новогодишните оорьщениЯ потвърдиха,

ИТАЛИЯ
Според писането на вее* 

тник „Джорнале д Италиа’ 
президентът на Италианска* 
га република Гронки Ш.е 
направи посещение на СССР 
вероятно през месец февруа
ри. Посещението трябваше 
да стане миналата седмица* 
ко се отложи поради боле* 
стта на президента.

следиия начин: 
кЪм о ъдещето. .. Ьороата за

„можем с
повече оптимизъм да гледаме 
мир, която се води, и все още .продължава в света» започна да 
доза резултати, лова повече ни окуражава да продължим, за-

осъществиване иаоороата заедно с миролюоивите страни, 
принципите, конто Ще осигурят мира и миролюоивото сътруд
ничество между народите,

Приготовления за 
среща иа младежите от 
Балканите и Адриатика

Според .Танюг" в Букурещ 
се Приведоха заключителни 
йодгоШовпи ва ировежмане на 
младежка среща от Балкани
те и АдриаШика, която ще се 
съсШои на 30 януари.

В ПодгоШоинаши участвува
ха младежки делегации на Ру- 
мъииЯ) Бъл: ария, ЮгаСлаШия и 
някои Представители от Ита
лия е Гърция.

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАШИТЕ ИЗДА
ТЕЛСТВА С ЧУЖБИНА ПОЛША

Във Варшава е оповестено 
че на 20 януари Ше се съ-.

ЦК Я1мацин и други материали.
С българските издателства 

Ще се размени списък от 10 
най-добри книги за превежда
не. Предвидено е през тази го
дина в България да се издаде 
най-малко една наша книга, а 
едва илн две български книги 
д, бъдат преведени у вас на 
едни от Югославската аакцк.

Сдружението на издателства- 
ЮгОславиЯ е сключило спо

стон пленум на 
ПОРП, по техническия на; 
предЪх а стопанството.

На 11 януари във Варша
ва започнаха преговоря

Югославската и -полска-
сключване

та в
разумение с издателствата от 
Полша, Германската демокра
тична република и България 
аа взаимно сътрудничество през 
1960 година. Тези споразуме
ния предвиждат превеждане на 
най-добрите 
области на литературата, размя 
ца ищ годишна планове, ннфор«

. ме
жду
га делегации »а 
на договор“за »ваиМйа' п(Ягз- 
на помощ.

I

от всичкикниги
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Димитровград• три младежки
^ ПОРТРЕТА

МШПВЯ1 шгвот
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НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

училищната общност. 
всекидневно работи по 
тея линия — тона е ней
ното младежко задълже
ние.

На изборните с^брШ> по- 
край управителните отбори са 
избрани и делегати м общин
ската конференция на Социали 
стнчекия съю*. която Ш* се 
състои к Димитровград на 7 
февруари т. г.

От 19 — 31 декември минала 
та година въ*ъ всички пЪрввч 
нн организлцин на СоЦиалмсти- 

«гескяЯ сЬЮз ка трудещите се н 
Димитровградската община бя
ха проведени отчетно-изборни 
събрания, ка които са избрани 
нови управителни отбори.

Зз отбелязване е, че тя 
досега винаги е била от
лична ученичке. Надява 
се, че н по-вататък така 
ще бъде. Активен член е 
на ф.то-клуба, на геогра- 
фическия и марксическия 
кръжоци.

— Какво мислите да 
следвате след завършва
не ва гимназията?

— Агронсмия, отврна 
тя без колебание. Желая 
и аз утре да помогна за 
подобрението на нашето 
селско стопанство. Осо
бено жел.я да се посветя 
на нашия край на Бурела. 
Той може да бъде пре
върнат в овощна градина...

— Имате ли време за 
учене и обществена дей
ност?

— Дневно уча по чети
ри часа, а останалото 
време прекарвам в изпъл 
нение ва младежите за
дължения и за развлече
ние.

В докладите които сс нзнесо- 
ха, особено бе подчертана голя
мата активност на организа
циите през изтеклата година.

АХ, ТЕЗИ 

ОТЧЕТИ!коЯто мина под знака на чсству 
ване 40-годишннната от основа- 

СКЮ, СКОЮ и синди-
НзвесШни организации на 

Соц >ияи< Шичес»ия съюз не 
изОр шаШ редовно оШчеШи 
до Общинския отбор на С СРН 
за Преведената работа. На 
някои у и ров и на Социалисти
ческия съюз изглежда 9 По- 
лесно да организираш мисо- 
ва акция <>ШколкоШо да на- 
аишаШ доклад за извърше
ната работа. Получава С9 
интересно положение: резуя 
ШаШиШе не се оШчиШиШ и 
излиза, че еда-ьоя си орга- 
низоц я не работи, млкар че 
Шя е аости/нала добри ре
зултати Това особено Пре
чи на Общинския отбор, коЛ- 
ши не е в съсФояниг на вре
ме да изйоиПш доклад до 
Околийския отбор.

В това отношение особе
но немарливи са организа
циите от следните села : 
Врабча, ГраПи, Прача, Ба- 
чеьо и Желюша.

нето на
катите. За отбелЯване е м това,
че на тазгодишните отчетно-и- 
зборнн събрания се развиха 
широки разисквания и бяха о- 
чертани конкретни задачи за 
следващата година. Особено 
внимание беше посветено на 
въпросите от селското стопан 
ство: повишаване на селско
стопанското производство, сдру 
жаване сЪс земеделските коопе
рации, отглеждане на породист 
добитък, подобрение на ово
щарството и пр.

Също така в редица организа
ции се говори за нуждата 
подобрение на културно-забав
ния живот. Някои организации 

Общинския о-

от

I Ьорка Маринкова, Славка Манова и Драган Димов а двора иа Гимназията предложиха при 
тбор на Социалистическия сЪЮз
да се оформи културно-пропа- 
гнден център който между 
другото би имал подвижно 
кино с което би уреждал редо
вни кинопредставления по вси
чки села на комуната.

Голямото, модерно 
триетажно адйние на гим
назията в Димитровград 
всекидневно приема в 
своите обятия стотици 
младежи и девойки. Тук 
те заоочват да учат бук
вите на родия език и за- 
вршват със законите на 
ядпената физика.

Ще ви запознаем с три
ма ученици от гимназията:
ДЕВОЙКА- МЛАДЕЖКИ 

РЪКОВОДИТЕЛ
Всички ученици и учи

тели познават ученичка
та от III клас, Борка Ма 
ринкова, всички могат 
да кажат много хубави 
думи за тази девойка 
със светли коси и 
детска усмивка. Родена 
е в село Одоровци през 
1941 година, а днес жи
вее в Димитровград в 
семейство на служител. 
Тя принадлежи към оно
ва поколение, което *е 
помни войната, което е 
израснало под лъчитб на 
Свободата.

Нейната биография е 
малка, в нея липсват при
ключения или патили. Тя е 
Живяла в условията на мир 
новремене^ живот. Пре-

ИИИ1—1—яки»»

дседател е на младежка
та организация в гимна- разхождам се... посеща- 
знята и член на Обгцинс- в м танцови забави, чета. 
кия комитет на Югосла- Обичам литературата, 
вската народна младеж. Дрзйзер ми е любим пи 
Тя може да наброи още сател. 
десетина задължения в 
различните организации и 
кръжоци. Най много ра
боти в Училищния коми
тет на младежката орга
низация в първичната 
организация на Съюза на 
кому «щетите в гимназията.
Особено я привличат ли
тературния, марксисгиче- 
ския и историческия кръ 
жоци. Половината от сво
бодното си време тя пре
карва по събрания и съве
щания- върху вея лежи 
младежката активност в 
гимназията. Еа<ргична де
войка. И въпреки всичко да ви говори 
тя е много добра учени- училицната дисципли- 
чка. на, за отношенията меж-

Попмтахме я какво ми- ду ученици и учители, за 
сли за учебната работа. ролята на учениците 

— Доволна съм от уче- в общественото управле- 
бната работа. Радва ме ние, за слабата трудова 
това, че тази година има- дисциплина при някои у- 
ме достатъчно добри пре- ченици и други проблеми 
подаватели. ЕЬвярно ще 
последва и по-добър ус 
пех.

— Отивам на кино..
ЕДИН ОТЛИЧНИК

Драган Димов, от III 
клас е познат кьто сери
озен и отличен ученик.
Той систематически учи 
и особено се интере
сува за естествените нау 
ки. Председател е на при 
родо
кръжок в гимназията. То 
зи кръжок изнася сказ
ки из областта на биоло
гията, физиката и мате
матиката. Драган, заедно 
с останалите си другари 
работещи в кръжока, на
стои да се увеличи чис
лото на учениците, инте
ресуващи се за тези науки.
Той не се задоволява са- В началото на всяко 
мо с онова, което се пре- тримесечие, данъчните ор 
подава в училището, но гани на общините попъл- 
чете и друга литература ват чекове и чрез по- 
по тези въпроси. Още се- щата или свои служители 
га се е определил: ще ги връчват на данъкопла- 
следва медицина или тех- тците. На всеки чек ще 
ника. бъде означен и срокът

Всекидневно учи 3 до за плащането. С този чек 
4 часа. През свободното данъкоплатецът отива в 
си време отива на кино- банката или на пощата и 
или работи в уч-1ли- внася дължимата сум«. 
щннта работилница. Тан- Но постъпките при пла- 
цовите забави не го прив щането ще бъдат още по-

упростени — хората от 
Марин МЛАДЕНОВ селата ще могат да пла-

Данъкът ще се заплаща 

чрез чекови записи
— Имате доста задъл

жения и уроци... как смо
гвате?

— Когато ученикът си 
прави правилно разпреде
ление на времето има 
време за всичко... дори и 
за любовни песма, свен
ливо завърши тя.

математическия Тези дни всички данъ
коплатци ще получат от 
своите общини чекове, в 
които е означена дължи
мата сума данък за пър
вото тримесечие на тази 
година. Всичките видове 
данъци ще се плащат с 
чек, чрез пощата или бан
ката.

щат данъците на селски
те пощи или на самите
ПОЩа Д Ж и И.

Новият начин ще има 
редеца преимущества над 
досегашния начин. Очак
ва се намаляването броя 
на данъчните служители 
в общините, намаление на 
непозволените изразход
вания н» данъчните сред
ства и едно по-равномер- 
но и срочно изплащане 
на данъците от страна на 
гражданите.

Все пак най-голяма пол 
за ще имат самите гра
ждани. Често, зарад оби
чая на данъкоплатците 
да плвщат данъка си в 
края на определения срок, 
в управленията на прихо
дите са се събирали със 
стотици хора и трябвало 
дълго да се чака дока- 
то се дойде нг ред.

УЧЕНИЧКА-СЕКРЕТАР 
НА УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ
Ученичката Славка 

Манова от Ша клис е ви
наги готова с часове

за

на учебно-възпитателна
та дейност в гимназията. 
Това е съвсем естествено 
защ )то таза Д' войка от 
е. Борово е секретар на

личат.— Как прекарвате сво
бодното си време?

мкс»хх-«»х*м№ххххххххххххххххххххххххххххх>

Реакторът е (както се ви
жда на снимката) един о- 
громен алуминиев котел, ви
сок около 12 метра, напъл
нен с тежка вода. Във въ
трешността на реактора, ко 
ято е обвита с графит, ци
мент (2,5 м.) н вода (0,з), 
се намират уранови пръчки. 
Реакторът е снабден с го
лямо число уреди с които се 
урегулирва неговата работа. 
Съществува главна команд
на стая откЪдето се управ
лява сЪс всичките му съоръ 
ження. В случай на дефект 
специални контролни пръч
ки автоматически падат в ре 
актора спират действието н 
по този начин предотвратя
ват нещастието. На реакто
рите от тази моЩност е нуж 
на добра сигурносна систе
ма. Нашнят реактор я нма. 

* * *
Огромна е ползата, която 

Ще получи нашето стопан
ство с пускането в действие 
на този реактор. Преди вси
чко Ше произвеждаме у нас 
радноизотопи. Нашите спе
циалисти няма да имат ну
жда да отиват в 
заради провеждане на 
тн. Само през миналата го
дина чрез приложение на и- 
зотонн ние 
няколко милиарди 
Новият реактор Ше нн даде 
възможност за по-широко 
приложение 
промишлеността, медицината 
биологията...

Жду по-силните опитни реак
тори в света. За неговия стро 
еж до сега са изразходвани 
четири милиарда динара, в 
коЯто сума влиза и един ми
лион и петстотин хиляди до 
лара, колокото струват съо
ръженията внесени от СССР. 
Предстои изграждане на ре
дица лаборатории, в които 
Ще се произвеждат по фаб
ричен начин изотопи. Мощ
ността на производството на 
изотопи1 • Ше бъде по-голЯ- 

нашите нужди, обаче

Атомен реактор 

в Югославия
Създадени условия за напредъка на 

нашата ядрена наука и техника
нататъшни® развой на Яд- 

Югославия, 
новопост-

На 28 декемрн 1959 го-
Института за ядре- 

във Винча, тър-
рените науки в 
За значението на 
роения реактор говори дру- 
гар“т Александър Ранкович 

Съюзната ко

дина, в
ки науки 
жествено бе пуснат в дей 

нашият пръв 
реактор. На тържество

то присЪствува председатс- 
Републиката Йосип 

наши високи

ма от
очаква се, че Ше се увеличи 
и потреблението, 
водството иа 
започне през тази пролет.

ато-ствне
мен

председател на 
мисия за 
Той подчерта, че този реак
тор Ше служи на миролю
биви цели. че Ще помогне за 
по нататъшния успех на на- 

ядрена наука, за прк-

Произ- 
изотопите Ше

атомна енергия.

,\Ят на 
Броз Тито, 
държавни н партийни ръ- 

делегацни на
Стана въпрос и за 

дали нашата страна Ше из
ползва атомната енергия за 
енергетическн цели. 
ческите извори на енергия 
— вЪглнШа и вода — ооез-

това

ководители.
Съветския съюз, на Между- 

атомна агенция и
шата
ложение на радиоизотопите 
в областта на различни 

В своята реч
международното

Класи-
народната 
много

на-
наши изтъкнати уче- 

ДелегатЪт той поз-уки. 
драви
трудничество при използва- 

атомната енергия за ми 
изтъкна.

нн и строители, 
на международната агенция 
Кембел Теит поздрави при- 

своята

съ- печават на нашата страна по 
електрическа енергияевтина

от ядрената, та затова не се 
предвижда строеж на атом- 

за следните

не на
родЮбиви цели и 
че Съветският сЪЮз се е съ 

най-изгоднн ус- 
на този рс-

сЪствуваШнте и в
изтъкна, че построения 

Ще бъде от 
Югосла-

реч
атомен реактор 
полза не само за 
вия, но н за венчкн члено
ве на международната атом
на агенция. Ръководителят 
на съветската делегация Л. 
В, Алексневич изтъкна че 

зарад успешното

нн централи 
— 20 години.гласил на 

ловиЯ за строеж 
актор. Със СССР е бил под 

1956 год. съот-
сЪтрудннче-

около строежа на реак-

* * *
чужбинаНовиЯт атомен рекатор е 

мошна ядрена машина (6,5 
мегацикла) и е на осмо мя- 

моШност. О-

писан през опи-
вет договор ва
ство
тора. сто в света по 

свен, че Ш.е служи за произ- 
Ше се

икономисахме* * *се радва 
постройване на този експе
риментален реактор. Той из 
тъкна сътрудничеството меж 
ду Югославия и Съветския 
сЪЮз при постройката на ре 
актора к изказа уверението 
си че той Ше послужи за по

динара.изотопиводство на 
използва и за научно-опнт- 

целн. Строежът на нашиЯ 
реактор започна през 1956

сътрудничество
сЪс съветските специалисти.

След тържеството във 
Винча се състоя прес-конфе- 

коЯто наши учени 
отговориха

ннренция на 
и ръководители 
на някои въпроси.

Нашият рекатор спада ме-

на изотопите в Нашнят атомен реактор гьв Винча
година в

Л\\\ч*л\\
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V НАС ПРЕЗ 1960 ГОДИНА
В Съюзння обществен план 

с* предвидени 134 милиарди 
динара, за жилнШното строител 
ство, т. е. с 12 на сто повече 
отколкото през миналата годи
на, коЯто в това отношение се 
смЯта за рекордна година. Бро
ят на жилищата, които тряб
ва да се построят или довър
шат през 1960 година изнася 
74.000, а това е с пет хиляди по 
вече отколкото през миналата 
година. От този брой жилиЩа 
45.000 Ще се строят в градо
вете, / 29.000 в селата. Изчи
сленията покавзат, че броят на 
жилиЩата в градовете Ще се по 
виши с 15 на сто, допято в се
лата Ще си остане па нивото 
на миналогодишното строене.

В Плана е предвидено нарас
тване на частни вложения в жи 
лиШното строителство. Тия ®ло 
жсниЯ Ще оа по-големи в тая 
година с 8,5 милиарда отколко
то през миналата година, а от 
това в градовете с 5,2 милиар
да динара.

За създаването на по-големи 
инвсстициони средства в жили
щното строителство Ще са от 
значение новите форми на фи
нансирането на това строител
ство, каквито са: приносът 
за жилищното строителство от 
доходЪка на стопанските пред^- 
приЯтиЯ, който Ще изнася 4 на 
сто от износа на

къщнината (дацЪк) 
амортизацията на сградите, част 
от наемите за обществените а* 
ведения, лихвата от вложения, 
та при банките и дотациите.

| * ДИМИТРОВГРАД ИМА ЧЕТИРИМА ЛЕКАРИ
1 * ЗДРАВНИ СТАНЦИИ В СМИЛОВЦИ, НЕВЛЯ И ПО-

ГАНОВО
. • ДОМЪТ РАЗПОЛАГА СЪС ЛИНЕЙКА

1 * СЛАБОСТИ ОТ СУБЕКТИВЕН ХАРАКТЕР: БОРБА ЗА
| ХОНОРАРИ ИЛИ НЕЩО ДРУГО? _
............................. .

В брой 6 на .Братство* 
от 1 септември миналата 
година, бе публикува
на статия за здравната 
служба в Димитровград 
под заглавие „Димитров
град е неподготвен за 
новата система“. От тези 
дни до днес в това отно
шение са постиГъати зна
чителни резултати. Тога
ва градът разполагаше с 
1 лекар, а сега има 4, от 
които един специалист 
със звание примариус.
Тези лекари обслужват 
днес здравния дом, болни
цата, детския днспанзер, 
а един път седмично по
сещават и здравните стан 
цин по селата. Открити 
са здравни станции в се
лата Невля, Поганово и 
Смиловци. Благодарение 
на това маого по-малко 
хора идват днес на пре
глед в града. Новата са
нитарна линейка, която 
неотдавна получи Здрав
ния дом много улеснява 
работата и особено е у- 
добна за спешни случаи.
Здравният дом езаплану- 
вал и купуване на един 
„ГАЗ*. И числото на по
мощник — лекарите е у- 
величено.

ПОДОБРЕНА след това

здравната служба. Орга
нът на общественото у- 
правление също така би 
трябвало по често и по- 
дълбоко да разглежда 
всекидневните въпроси на 
тази здравна институция, 
защото средствата за ней
ната издръжка са общо
народни и народът има 
право да иска отчет от 
онези, които разполагат с 
тях и да иска най-рацио 
налаото им изразходване.

Управител — научен 
работник

Сегашниятуправител на 
Здравния дом покрай все
кидневната си работа се 
занимава и с научна дей
ност. Той е автор на ре
дица статии, в които тре
тира медицински въпроси 
Неговите работи са по
мествани в „Сръбски ар
хив“, „Медицински прег

лед“ и други наши спи 
сания.
ликувал свои работи и 
в чуждестранните списа
ния (Чехословакия, САЩ 
и Швейцария).

Д-р Славко Пейич се
га работи върху пробле- 
мата за „блокадата на 
вратния симпатикус“. До- 
шел е в Димитровград 
неотдавна с желание в 
мир да работи, но както 
той казва, ь Здравния 
дом не съществува вуж- 
ната трудова дисциплина, 
което не му дава мир. 
Неговото мнение, че мла
дите лекари, които работ 
яг в неговата институция 
и които все сще нямат 
държавен изпит, трябва 
да бъдат малко по-скром 
ни в своите искивия и по
вече трябва да се трудят 

всекидневната ра- 
М. Геров

=
пуб- Бързият темп на строителс. 

тоото през последните години 
увеличи търсенето на строите, 
лните материали. Макар 
отношение на предвоенното рав 
ниЩе миналогодишното

Той е

Ш че по

проиа.
водство на строителни матерна- 
ли се е увеличило с три пЪтн 
на моменти се е чувствувал не
достиг на някои строителни 
териали. Това се отрази

и останалия персонал, по- 
добра материална основа) 
възниква въпросът за по
качване цените на пре
гледа и на деня в болни
цата. И новите цени би

ма.
И ВЪр.

ху цените им, по отношение на 
предвоенните цени. Но все пак 

цените На 
тези материали не са се увели
чавали.

■. 1 ^

миналата година

За да се задоволи търсене
то на строителните материали, 
в Плана са предвидени повнщ&! 
ниЯ на производството и то: н& 
тухлите с 17 на сто, на кереми
дите с 9 на сто, на стъклото и 
котлове за парно отопление с 
17 на сто по отношение на
1959 година.

Тези мерки Ще дадат вЪз- 
можност предвидените програ
ми на жилищното строителство 
да бъдат осъществени. Но тря
бва веднага да се каже, че от 
самите инвеститори зависи да
ли плануваният брой жилиЩа 
Ще бъде превишен. Именно, а- 
ко те в строенето се ориенти
рат на по-малко луксозни и по- 
малки жилиЩа, ако правят ико- 
номии и намалят сроковете, то
гава броят на жнлиШлта може 
да бъде по-голЯам и при сЪЩе.

при
бота. заплатите,

Ремонтиране на електриче 
ската мрежа в Димитровград

били по низки в сравне
ние с, другите домове и 
болници.

сталгции. Съвсем естес
твено е, че онези които 
живеят пол наем не ис
кат да понасят разходите 
защото не се знае колко 
ще ж е веят в даден» та 
квфтира. При инсталира
не на нови „щендери“ 
хората от един двор или 
съседни къщи трябва да 
се сдружават та по-евтина 
да бъде инсталациите.

След свързването на е- 
лектрическата мрежа в 
Димитровград с ЕПС из
никна пред клона на Е- 
лектрическото предприя
тие в града един серио
зен проблем. Градската е- 
лектрическа мрежа, по
ставена преди години бе
ше изхабена и не съот- 
ветствуваше на новите 
нужди и на новото на
прежение. Съществуваше 
опасност от пожари и 
човешки жертви. По дво
ровете и по сградите има
ше оголени жици. а прик
лючването на домовете 
към мрежата е ставало 
по-примитивен начин в 
повечето случаи. Пред
приятието започна от пър 
вите дни на приключване 
то сериозна работа. В то
ва отношение на всички 
домакинстза бе опреде
лен срок за ремонтиране 
на инсталациите. Пред-

измести от главната у- 
лица и да минава покрай 
града. Отхвърл* н е ва
риантът той да минава 
под земята, защото такова 
решение изисква по-голе 
ми средства.

Предприятието в Ниш 
безплатно е изготвело 
проект за свързване на 
селата Бачено и Градине 
с далекопровода.

Но, има н слабости
...в рабатата на Здрав
ния дом. Дошли са нови
лекври и родили се но
ви ежби, които пречат 
на всекидневната работа. 
Предишният лекар, тъй 
катоПрегледи и дежурна служба

Прегледите в Здравния 
дом не са много увеличе 
ни, но сега се чека мно
го по-малко, а прегледи
те са по-обстойни.

Уредени е редовна и 
всекидневна дежурна слу 
жба, която интервенира 
при спешни случаи и по
сещава болните по тех
ните домове. Аптеката 
почти във всяко време 
издава лекарства при по- 
сериозни случаи.

Всички прегледи, с из
ключение в зъбната ам
булатория, са ставали до 
сега през време на ре
довното работно време. 
Според думите на упра 
вителя д-р Славко Пейич, 
сегашния лекарски пер
сонал е в състояние да 
задоволи нуждите на Ди
митровград. Един път сед 
мично идват от Пирот ле 
кари — специвлисти по 
рентгенология и акушер
ство.

Във връзка с това (по 
голямо число на лекари

бил сам, е имал
възможност за повече хо
норарна работа. А сега 
трябва това равномерно 
да се разпредели. И тук 
се раждат недоразумения 
в които, естествено, е 
вплетен и Управителния 
отбор,за който казват има 
фамилиарни обноски към 
вякои членове на лекар
ския колектив. Във все
ки случай има нещо кое
то не е в ред. Например, 
Управителният отоор е 
разрешил продължено ра
ботно време на двама ле
кари, а управителят твър
ди, че те не изпълнят ни 
редовното време и че то 
не е нужно за сега и че, 
впрочем, такова решение 
може да се донесе само 
по негово предложение 
(„Служб гл-асник“ 48/59 
чл. 4,7,9). Числото на 
прегледаните през деня 
се движи към 60 лица. 
Има ли тогава нужда от 
въвеждане на „продъл
жено раоотно време“ или 
това е само формула за 
изравнение на заплати
те? От друга страна не 
се признава „продължено 
работно време“ на здрав 
ните техници и други. На 
същото заседание на У- 
правителнйя 
(26-Х11 1959 г) е взето 
решение на управителя 
на Здравния дом „да се 
забрани обиколката на 
здравните станции“ (I?), 
защото това го правят ве
че определени лекари. Ли
чи, че отношенията меж- 
ду управителния отбор и 
управителя не са на за
видна висота. На лице са 
взаимни упреквания. Ка
то че ли е нужен един 
по-широк анализ на поло 
жението в Здравния дом 
от комисия, която добре 
познава здравната служ
ба. а и чзконате и пред
писанията, аащото тези 
субективни фактори днес 
пречат на 3^равния дом 
още по-добре да уреди

УЛИЧНОТО ОСВЕТ
ЛЕНИЕ ЩЕ СЕ ПО

ДОБРИ

Като говорим за елек
трическите инсталации в 
града и за всекидневните 
поправки, обезателно тряб

По въпроса за улично
то осветление в предпрн 
ятието казват, че Общи-

ва да споменем и позна
тите работници на пред- 

Милош и ствушаШите инвестиционни сред 
тв а.

приятието
ната е взела мерки то да Шандор, които всекид- 
бъде подобрено. Не е из- На края можеи да констати

раме, че с изграждането на 
45.000 жнлнШа може да се ва- 
стани новият прираст на насе
лението в градовете и да се за
почне с замяната на дотраЯля* 
те и с разтоварването яа пре
населените жилиЩа.

невно виждаме по елек- 
стълбове включено в главната ули

ца да имаме и неонови 
електрически тръби. Пред 
виждат се 25 нови вися
щи електрически крушки, работа и се справят с 
Народният отбор в Ниш 
провежда ремонтиране на 
уличното осветление и 
предлага на Димитров
град улична инсталация 
на по-низки цени. Не е 
още известно далиДими-

трическите 
града. И другите заслу 
жават похвала, защото в 
тези дни те имат много

нея успешно.

■ V V
® Шиш ВМЕСТО НАГРАДА — 

ИЗЛИШНИ РАЗНОСНИ
•у
I

тровград ще се съгласи 
с това. Във всеки случай 
през тази година улично
то осветление ще бъде 
значително подобрено

у. на? Това ли е наградата 
Каменица по време на а- за този човек, който до- 
грарната реформа след о- браволно е ПОД(<рил зем- 
свобождението е получил г у ,
2,5 хектара обработваема ята си на кооперацията?, 
земя. Години на ред я е 
обработвал. През 1959 го
дина, когато земеделска
та кооперация ,в Камени
ца направила опитна ком 
плексна парцела, той по
дарил тази земя на коо
перацията, тъй като вече 
не я обработвал и не жи 
вял в селото. На Общи 
ната във Височка Ржана

Любен Гаков от село
й# Ц:;

% КОНСУМИРАНЕТО НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 

СЕ УВЕЛИЧАВА
В предприятието казват 

че консумацията на елек
троенергията постоянно 
расте откакто сме свърза
ни с далекопровода на 
електросистемата на Сър
бия. Преди сме имали 
средна консумация от 25- 
30 хиляди киловата ме
сечно, а сега 35—40 хиля
ди месечно.

Повишаването се обяс; 
нява с нарасналите сто
пански нужди и с упо
требата на редица елек
трически уреди по дома
кинствата.

ДАЛЕКОПРОВОДЪТ 
ЩЕ БЪДЕ ИЗМЕСТЕН

При поставяне на далеко
провода бе направена една 
грешка. Той минава през 
главаата улица. Една ко
мисия от Ниш преди из
вестно време е разгледа
ла този въпрос и е реши- 
ла далекопроводът да се

- .V
Шй т

Шт ИСКА
ЧОВЕКЪТ
ПОМОЩ

БЕЛЕЖКА

КАК СЕ СЪБИРА 
ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС а Тодор „Човея" оШ Дими. 

Шровграи, старец но 90 го
дини Постоянно идва в Об- 
щингкгя народен отбор П 
йена социално-старческа По
мощ, а всички знаят, че не* 
гоной. о имущество възлЧ- 
93 на стойност от 2 мили
она динара. Той ниШо заве
щава

отбор
Обичайно е касиерите на 

организациите на Социали- 
листич ския съюз да се ак
тивират в събиране на член 
Ския внос в навечерието на 
годишното отчетно изборно 
събиране. Зли-чи, Просто на- 
зано, Ше тогава организи
рат кампания ва събарине 
на членски внос и, разбира 
се, че е естествено да дой
дат и в стълкновение с ня
кои хора, които в този мо
мент нямат възможност 
да заплатят членския внос 
за цяла година — например 
едно семейство оЯ Пет или 
шесШ члена. Касиерите би 
трябвало да организираш 
събирането на членския внос 
редовно През течение на го
дината, а не да чакаш по
следния ден. За това тря
бва ди си вземаш бележка 
ръководствата на Първи
чните организациии,

приятието провеждаше 
монтажата срещу мини
мално заплащане. До 
края на 1959 година 50% 
от домакинствата са ре
монтирали електрическата 
си мрежа. И при провеж 
дането на тази акция се 
яви един проблем, който 
трябва незабавно да бъде 
разрешен, за да се завър
ши ремонтирането колко- 
ко се може по-скоро: съ 
ществуват здания, които 
са национализирани или 
където въпросът за сто
панисване де е разрешен, 
та не се знае кой трябва 
да плаща за новите ин-

той поднел договора с 
кооперацията с искане тя 
да даде нужната заверка 
и да внесе нужната ко
ректура в катастъра, та 
той да бъде освободен 
от данъка. Двадесетина 
пъти той ходил в Общи
ната. Там му обещавали 
от днес до утре и, ето, 
вече половин година е 
изминала от тези дни, а 
работата още не е завър
шена — кооперацията о 
бработва земята, а той 
все още си плаща данъка.

си наимущество 
някой, за да го храни и гле 
да, ниШо Пък го дава на об
щината, за да може шя да 
Превземе грижите за негова 
Ша издръжка, А човекъШ и- 

Помощ ?! Из-ска социална
той пека даглежда, че и 

се Повтори случайъШ с една 
жено, която с година е по- 

от 06-лучавала иедръжка 
щ и наша,а Пред смърШ йя 
завещала имуществото си 
на ШреШо лице, което не 
е оковало никаква 1омош.

й
Какво е чакала Общи

ната във Височка Ръжа-
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СНАБДЯВАНЕ СЪС ДЪРВА 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ЗАПИСКА

Жизнено равнище на 

едно семейство

\
ЖЪТВАТА У НАС 
И ОКОЛО ялс'

Югослаш-хвгШ вчеШлШуШ 
за въ-чина Шуправа* Зтбло- 
куза /1'ОВлзвна резул йоЛя- 
>2:г о2 мвчал-мовваччаШ а 
жътва я ИзШочноевроЗеЯ 
скеШе с'ра-в въз основа но 
св^леикИс, кои о (яла Пу- 
6 -акува-и в Шева страни. 
Пр азв -ден воЧО па зъ чене 
храчи е СССР. включително 
в иа^гвииаш '. спарел Шсза 
веления е Пол р внищеСПо 

о ъще а.вено Срез 1958 гнев
на аоподи Н(б ЮГ: 01 аяш^ц- 
Ше атмосферна у ..свия я 
ж Шородпа-Ие района ни 
ССс Р.

На много събрания • 
Димитровград граждани
те, а осабеио служители 
те, поставиха следния въ
прос: как да се снабдя
ваме с дърва ние, ко
ито сме заангажирани 
иа всекидневна работа и 
нямаме време да се снаб
дяваме в „ лична режия* ?

Въпросът е на мястото 
си, аащото в Димитров
град няма предприятие, 
което да се е заело с на- 
бавка на дърва.

В „Търгопрехрава" ка
зва, че на територията на 
Общината няма такива 
райони и че и там къ- 
дето има трябва прево
зът да стане по заобико-

към лесиичеите. В клона 
иа Горското стопанство 
казват, че има райони ка
то Ветрен, Тумба, Рокит- 
ска гора, Гребен 
където се сече гора и че 
предприятието е могло да 
организира превоз, защо- 
то по сьщяя начяи се 
снабдяват

едно морелно задълже
ние към своите потреби
тели.

Тека по рано стоеше и 
вь фосът за колбасарски 
изделия в нейните про- 
хавнвци. Сега има кол
басарски изделия, но це
ните м*лко скочиха над 
равнището, което беше 
предвидил Стопанския съ
вет ва ОНО.

Може бин с дървата е 
подобен случай!?

Поради ч-стите упре
ци от страна на гражда
ните „Търгопрехрана“ е 
започнала да снабдявасво 
ите потребители с ьъгли 
ща. А с дърв» ке й ще гн 
снабдя-ч? Нима всеки тр- 
бвз да тръгне и да се 
снабдява както може в 
умеее?

зимница... (зеленчук н 
свинско масо) но време
то е такова, че хората 
днес «е смятат, че ^добре 
жигечт ?ко имат егмо до
статъчно храна. Иванови 

и добри мебели в 
кухнята и епвлнята, а 
Ангел заявява, че е поръ 

етажерки за

всеки-В нашия печат 
десен а се срещаме с по
казатели, ко»то гоьорчт 
за нарасналото жизнено 
р-внвще еа нзи ич трудов 
чозек Всичко тов* е из- 

с ма-

и др.

много лица в иматразево в проценти 
теуатическа точност. Каз 
ва се, че езикът на циф
рите е много точен и 
конкретен. Но да се о- 
пнтзме да дадем карти
ната на това жизнено рав-

гридр, а и учреждения а. 
Чзстши лица получават 
дървз по цена от 2100 
динара. Предприятието, 
като към това придаде и 
маржата, би могло да ги 
продава по 3000 динара 
и по ефтино.

Идглежда, че не става 
дума за това че няма дър- 

„Търгопре храна1 
не иска да ее тормози с 
една такава р> бота къде
то печалбата не е си1ур
на, а ^забравя че има и

чал нови 
книги н нови модерни ку
шетки. В кухнята е бю
фет изпълнен с нужната 
и съвременна покъщнина: 
съдсве, сервиси, прибори

ПсоизвпдтвоШо на 0ши
ници в България През 19о7 
година е ио-голя но със 710000 
тш-а оп колкоШо През мина- 
лат- годи-а.

В Чехословакия През 1959 
година жъ ваша бала й■ - 
голяма със 100 500 Шина, до 
кпШ" в Унга н я пгез 1957 
година са Получила 600 000 
В н" Повече отколко Ща йр. 3 
миналаша година. Резулич- 
ШаШе н П -лша и Румъния 

2 рез 1957 а 1959 година со 
Почти ни същото равч ще.

Ди направим 1р центн ’ 
ср• в ение за намалениеШ•• 
или у■еличениеПо н* зърне
ните храна в Из Ппчн <• впо 
П>йек те. сВронч и « Юго 
еловия През 1957 и 1959 го
лини (ясичк изра ено в сра 
виене е г 1957 гпчин ).

Българ я: — 3 на сто.
Чехосл вак* я: + 6 5 на сШо.
Р мъчия: една во ра <н щ .
П I 'ща: едн кч" равнище
Югославия-. -)- 33 на сто.
И тези сведения П -к знат, 

че усеПх"Ше я «• ш-то сел
скостопанско Производ-Шво 
не са резултат на бчаго 
Приятните атмосферни ус
ловия.

нище с един конкретен 
пример от Димитровград

ва, ами

Н. М.

ВЕСТ ОТ Б0СИЛЕГРДДСК0

ДОБРА УЧЕНИЧЕСКА 

КООПЕРАЦИЯ
Основното осмокласно 

училкще в Долиа Люба- 
та, Босилеградско, от три 
години насам има своя 
ученическа 
В нея членуват всичките 
ученици и около 20 на 
сто от ученическите ро
дители. Тази ученическа 
кооперация завърши ба
ланса в края на минала
та година с приходи от 
573.000 динара. Приходи
те са последствие на у- 
поритата работа, която у- 
чениците проявиха през 
миналата година в своята 
малка овощна градина и

в малкото образцово сто
панство.

Преди две години учи
лището получи обраоот- 
виема земя. След като у- 
чениците показаха, че у- 
мсяг да бъдат добри сто
пани, Общинският наро
ден огбор от Босилеград 
им подари още един хек
тар земя. На тия парцели 
учениците получиха, п^ез 
есеата на миналата годи
на, големи количества о- 
вощия и зарзават. Тая 
малка кооперация има и 
свой птичарннк, обор за 
отглеждане на свине, пче 
лин и своя кооперативна 
продавница за книги и 
други учебни помагала.

През миналата година, 
близо до своята градина, 
учениците направиха ху
баво игриште, като очи
стиха една напусната площ 
от камъни и пясък, донесе 
ни от река Драговищица.

Ст. Петков

Семейство Ившовн

за ядене и пр, Имат и ра
диоапарат. Домакинът ра- 
з фавя, че му е минал ме- 
раььт за радиото и че 
щом се пое рои реле-те- 
левчзионна ста-ция и щом 
отплати сегашния потре
бителен кредит (месечно 
отплата по 6.000 динара) 
ще вземе нов кредит за 
купуване на телевизор.

Семейството добре се 
облича. Домакинята казва, 
че ако не бяха спестява
нията за строеж на къща
та то можеха всички да 
им1т костюми от най-ху 
бави платове. Децата че
сто посещават кияопре- 
дстявлениятв, а родители 
те по два пъти в месеца. 
За отбелязване е и това, 
че домакинът деня си пре
карва на път, че се храни 
с сухи продукти или в 
ресторант.

Онова което е харак
терно и за останалите св
ит йства идва до израже
ние и тук: ие съществу
ва страх от неизвестното 
бъдеще, не се скриват па 
рите по савъдъци м чора
пи, ами се гледа да се 
използува всеки динар. *

Това семейство от кое
то само един член рабо
ти и което не разполага 
с други недвижими имо
ти е осъществило за себе 
си добро жизнеию рав
нище.

А това семейство не 
представлява изключение 
за Димитровград!

Как жив^е, да речем, 
семейс вото на Ангел И- 
ванов, шофьор од Дими- 
товград, кой го работи в 
Автотранспортното мред- 
прият.е в Пирот? Всички 
димитровградчани позна
ват този мурГг,в шофьор 
който кара автобуси на 
линията Пирот — Дими- 
трI вград—Смиловци.вси 
чки п ьтн. ци познгват не
говата у* мивка под чер
ните мустаци.

В Димитровград, този 
шофь р е от 1949 година. 
Миналата година е постро 
ил хубава къща с някол
ко сгяи. В тази нова къ- 
ще живее неговото се
мейство: жена-домскиня, 
и две деца, едното в V 
клас, а другото в VII кл. 
на основното учил ще в 
Димитровград. И двете 
деца са хубаво облечени, 
обути и снабдени с нуж
ния училищен прибор и 
учебници. Освен това ре
довно купуват детски спи
сания и вестници. По въз 
растния след година ще 
трябва да отива в някое 
специално

Жената води домакин
ството. Тя най-добре знае 
да каже за семейния бю
джет. Приходи: 35.000 
динара. За храна месечно 
се х-ерчатдо 14.000 динз- 
рз, което ще рече, че гот
вено с мес » се справя 
поез ден. Сн бдеаи са с 
достатъчно топливо.. в 
мазето имат под-отовена

кооперация.

(ч. „Боеба“
12 яну ри 1960 г.

лен път те нямлт
сметка да се занимават с 
този въпрос Селските зе
меделски кооперации ня
мат такива дърва, а ча
стници много рядко до
карват, аащото е зчшеде- 
н) ограничение за сечене 
на гората. Упътиха ни

„КОЩАНА“ В С. ПОГАНОВО ]
На Нова година само

дейният колектив от По- 
ганово приятно изненада 
селяните с представяне 
на драмата „Кощана“ от 
Б. Станков-вч.

В салона на Дома нз 
културата в Поганово бе 
заето и последното място, 
а след представлението 
всичките зрители си оти

доха твърде доволни.
Пиесата действително 

беше хубаво представени.
Заслужават похвала мла 

дите членки на колекти
ва — Дена Петрова и 
Свободанка Николова, ко

не Магда иито в ролята 
Стана въодушевила пу
бликата.

М

училище
заболяване се пренася по
средством иглите, които не 
са достатъчно стерилизира
ни, при трансфузиЯта на 
кръв и при даването на се
рум от преболели, когато ис
каме да обезвредим вируси
те в болния човек.

Болестта при децата трае 
по-кратко време и е по-сла
ба отколкото при вЪзрастни-

Ъ■ ; ; ; ■Това заболйваНе преди* 
който е

7

1звнква един вирус, 
толкова малък, че може да ми 
нава през различите филтри.

обикновено не

щъЖй.
през които 
могат да минават бактерии- 

ВирусЪт не може да се 
обикновен микрос-

Пише: д-р Г. КОСТИЧ 
лЯването се явява разтрой- 
ство на органите на храно
смилането: повръщания, мЪ- 
ка и тъпи болки в стомаха 
и под дЯсната страна на ре
брата, повишаване на темпе
ратурата до 39 градуса, на
маляване на теглото, а поня
кога и заболЯваниЯ на гор
ните органи на дишането и 
отичане на лимфните жлези. 
Тези признаци характеризи
рат пЪрвиЯ стадиИ на боле
стта, които се нарича преик- 
теричен стадий. 1 ой трае о- 
коло 5 до 10 дни. ВториЯт 
стадий се нарича иктернчен 
стадий, 
да се ЯвЯва 
гряне
ябълка н на лигавиците, н 

черния дроб 
н на слезенката. Тогава ко- 

започва да сЪрон, фе

клеткатате. ните функции на 
каквито са дишането и ме- 
таболизама й, т. е. обменът 

Те живеят

види с
а само с електронникоп,

микроскопи, които дават у* 
величение и до 30.000 пЪтн. 
Големината на вирсунте се 

10 до 200 мили- 
обаче големината

на веществата, 
крайно паразитски. (Размно 
жаването на вирусите по ла- 

върши в

те.
Смъртността от тази бо

лест е твЪрде ниска — о- 
коло 5 на сто.

Лекуването с антибиотици 
заШото

движи от бораторните се
живот-нЯкоимикрона, 

на вируса, който предизвик
ва тая болест оШе не е уста
новена тъй като предпостав- 

му оЩе

тъканите на
пък в тъканите на 

конто са
ни или

Малко статистика...различни органи, 
отделени от организма и жи 
веЯт в определена храннтел- 

коЯто дава въз-

не дава резултати, 
те не действуват върху ви- 

жЪлтеницата. Леките за големината 
не са потвърдени.

русите на 
куването се състои в мирно 
лежане в леглото, докато не

на течност, 
можност за деление на клет- 

на тъканите. В такава
Р1Д811 УММП 1111111Една од характерните о- 

собености на този вирус с 
издържлнвост на

1957 г.
1958 г.
1959 г.

Средно на 
година
Тези статистически данни, които се отнасят 

за района на Димитровград, включващ в 
себе сн Димитровград и 12 най близки села, по
казват, че на 10.000 жители в района процевът иа 
раждаемостта е 15,6 промила процентът иа смърт 
ността на населението 5,1 промил, 
ва следвг, че естесгзеният прираст иа населени
ето е 10,5 промила, Когато се вземе, че 
раждяемоста в Югославия изнася (за 1958 година) 
28 пр ;мяла, а смъртността 11 промила, тогава из- 
лизз, че Димитровград в това отношение не до
стига средното югославско равнище. Също та« 
кова е положението и с естествения прираст аа 
населението в Димитровград който е по-малък от 
югославския, а се равнява с естествения прираст 
на НР Словения,

155 37 68мине жълтеницата, вЪв взи- 
не на храни, които са бога- 

витамннн и вЪгле-хи-

9кнте
среда се размножават виру
сите. като уннШожават тези 
клетки. По такъв начин се 

многоброния

150 59 56 16
166 56 54 12

неговата 
високи н ниски температури. 
На плЮс 56 целзиусовн гра
дуса той издържа над 30 
минути, а също така добре 
понася н 
тури. Изследванията показа- 

вирусЪт на серумна 
може да из-

ти с
драти, в даване на глЮкоза, 
а при тежки случаи може да 
се употреби и

когато Ще започне 
жълтото оба-

получават днес 
те вируси, 
вирусът на детския паралич.

на кожата, на очнатамежду които и трансфузиЯ
Белтъчини могат 156 51 59 12ниските темпера- на крЪв. 

да се взимат само вЪв вид 
на мляко, Яйца н нЯкои млеч

отнчаннето на
Досега е установено, че 

съществуват два вида виру- 
които Предизвикват за- 

човешкия че

ха, че 
та жълтеница

жата
калните стават бели, а ури
ната получава цвета на би
рата. След три седмици, до 
два месеца жълтеницата из- 

стадийът на 
който трае

ни продукти.
Превентивни мерки, които 

могат да се провеждат в слу 
зЪрлуване на тази бо

се върши 
на иглите,

нЯколкоминутно

си,държа и когато 
стерилизираиее 
заШото
кнпене ка водата не е до
статъчно да го уннЩожн. 
Ултравиолетовите лЪчн оба
че бързо го убиват.

болЯваниЯ на 
рей дроб: епидемичната жъл 

и серумната жЪлте- 
Тези две болести се 

по начина на пре
на вирусите, по

времетраенето на ивкубацн-
Ята н по това, че лицата, ко-

боледували от едн- 
болестта не са 
на другия вид

чай на
лест са: изолиране на бол- 

заШото тази болест е
а от то-теница чезва и идва 

оздравяването, 
около два-трн месеца.

ница. 
различават 
насЯнето

ните,
твърде прилепчива в пър
вия стадий и в началото на 
втория стадий, провеждане 
на дезинфекции на фекали-

ИнкубациЯта при епидемия 
ната жълтеница трае около 
10 — 40 дена, като средно 

25 дни. При се- 
обаче

За развитието н размно
жаването на вирусите е ну
жен жив организъм, ъ е. жн 
ва клетка. Досега оШе не е 
установено размножаване ва 

вЪн от живия орга- 
За своето развитие

ите и стерилизиране ва ма- 
ннжектираяе.

ито са 
ния вид на 
имунизирани

териалите за 
Голямо внимание трябва датрае около 

румната 
инкубационния период е по- 
дЪлЪг н изнася трн до шест. 
дори и повече месеци. Това

жълтеница
се обърне и върху храната, 
да не се зарази с вируси Еа 
тая болест.

внруся 
ннвъм.
Този вирус, подобно на ос- 

нзползуза жнзне-

Признацнте на болестта 
при двата вида са почти ед
накви. В началото на забо-тавалите.
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Пожарникарско дружество в Димитровград• • •• • • • • • • '
НАШИ ВИДЕН НАПРЕДЪК‘Не/гдсь/иСЕЛА време, особено е активна 

работническата мламж. 
Дружеството има и шест 
девойки — пожарникари, 
от които три с успех са 
дали пожарникарския из
пит.

Пожарникарското дру
жество в Димитровград, 
което сега има над 80 
члена си има своя исто 
рия, свои успехи и все 
още многобройни проб
леми, които му пречат да 
стане голямо пожарникар
ско дружество.

Основано през 1933 го
дина от 15 члена, кои
то са искали да помогнат 
на населението е случаи 
на пожар, то е изживяло 
един дълъг период до

На около 8 километра 
югоизточно от Димитров 
град, скътано сред баи
рите, се намира малкото 
село Верзар. То има око
ло 50 домакинства.

Според преданието то 
води своето начало от 
някогашното село Барйе, 
което се е намирало в 
подножието на връх Пе- 
рас. Хората са се занима 
вали със животновъдство. 
Това село е пострадало 
от черкезките нахлувания 
през средата на минали 
век и жителите на село
то тръгнали в три посоки 
и създали три нови сели
ща — Било, Борово и 
Верзар.

ство с въвеждане на нови 
култури и по добра обра
ботка на почвата. До вре 
ди освобождението бяха 
в употреба дървени рала.

През 1953 година вер- 
зарчани започват да от
глеждат една нова кул
тура—тютюн. Тогава само 
три домакинства Засадиха 
тютюн. Днес двадесетина 
семейства се занимават с 
отглеждане на тютюн и 
от него реализират добри 
печалби.

Те започнаха да упо- 
и изкуствен 

тор и добивите през тези 
година ги убедиха каква 
е ползата от изкуствена
та тор. Стопаните от вер 
зар днес вече сътрудни
чат със земеделската ко
операция. В съдружие с 
кооперацията е засадена 
овощна градина и са уве
личени площите с фураж
ни треви. Кооперацията 
е пристъпила и към съз
даване на овцеферма на 
Боровско поле. Верзарча-

ни с голям интерес след
ят тази акция,Защото тя 
ще бъде от жизнено зна
чение за тях. Съществу
ват условия за едно мо
дерно овчарство и селя
ните трябва още по смело 
да се съюзват с коопера
цията.

И днес малкото село 
има десетина ученици 
по средните училища 
и студенти.

И потреблението расте. 
Преди войната домакин
ствата са се сшяодявали с 
ориз и захар само за ре
лигиозните празници, до- 
като днес тези продукти 
и много други са състав
ната част на всекиднев
ната прехрана. Същото 
може да се каже и за о- 
блеклото. Особено мла
дежите и девойките се 
обличат както техните 
връстници по градовете.

Верзар, това малко пла 
нинско село на Димитров 
градския Бурел, т свой 
начин участвува в борба
та за по-добри битови у- 
словия. То ги е вече о- 
чертало и с помощта на 
кооперацията и в съюз 
с нея има условия да ги 
осъществи.

Набавени са моторни 
кола и е формиран уда- 
рен пожарникарски цен
тър, чийто радиус на дей
ствие ще обхваща цяла
та община.

Променят се и хората. 
Искат, и успяват по-добре 
да живеят. Изчезват огни
щата, купуват се нови 
печки. Хората оставиха 
религиозните празници и 
не се обръщат както ня
кога към

требяват
„врижилици“ 

за съвет и помощ. Все 
повече са младежите ко
ито продължават своето 
образование. Селото кое
то в миналото беше сино 
ним на изостаналостта е 
дало редица- интелигент 
и: 6 учители, 1 офицер, 
2 здравни техници, 6 на
ставника, десетина адми
нистративни служители и 
майстори по различни за
наяти.

Денко Млядеаов 
ученик от Учителската 

шкоал в Пирот
На състезанието в Пирот

Покрай това пожарни
карите се проявяват и на 
културно-просветното по
ле. Досега те са дали 
няколко представления, 
между които и една пи
еса. Пож> рникарите ак
тивно участвуват във 
веички акции по благоу- 
с рейването на града,

Председател на друже
ството е Никола Арбути 
на, служител в Народния 
отбор на общината в Ди
митровград и дългогоди
шни народен отборннк.

1958 година без достатъ 
чно членове и без ръко
водни, опитни кадри.

И чак от 1958 година 
започва да прераства в 
истинско пожарникарско 
дружество. В тая година 
то се увеличи на 82 чле
на, между които имаше 
и трима «одофацари-по- 
жарникари и 81 пожар
никар с дадени специални 
пожарникарски изпити.

През месец септември 
1958 година бяха прове
дени редица пожарникар
ски състезания, в които 
участвува и доброволче
ското пожарникарско дру
жество от Димитровград. 
То показа относително 
добри резултати и през 
тези състезания за пръв 
път получи своето по- 
ж фникароко знаме, като 
символ на подготвеност и 
готовност. През 1958 го
дина е спасено от пожар 
имущество на стойност 
от около 2 милиона ди
нара. Пожарникарите в 
Димитровград обръщат 
най-голямо вримание на 
превантивната служба, ко
ято е добре организира
на по предприятияата, у- 
чрежд<енията, при прекар
ване на снопи и вършит
бата, по работилници, са
лони и др. Благодарение 
на това пожарите в Ди
митровградско са намале
ни до минимум.

В пожарникарското 
дружество в последно

за член на Общинския ко
митет на СКС.

— Денят на Републиката 
през 19з9 година Ще оста
не винаги най.паметният ден 
в моя живот, казва Виде- 
нович. Онова, с което бях 
възнаграден в този ден раз
брах и като задължение да 
работя ЪШе повече за изпЪл 
ненито на, всичките задачи, 
конто ми постави Парти
ята, ..

А тоя спомен за Деня на 
Републиката е оправдан. 
Тогава председателят на Ре- 
публиката-Щоснп Ьроз Ти- 
то—го удостои с Ордена на 
труда трета степен.

ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СБ

Голямо признание
През септември 1944 го

дина, веднага след освобо
ждението, в село Петачннци, 
Димитровградско, трябваше 
да се сЬздаде организация 
на Народната младеж. В те
зи дни не беше лесно да се 
оформи организацията, за- 
Ш.ото по-вЪзрастннте младе
жи бяха отишли на фронта, 
а девойките трудно постъп
ваха в организацията пора
ди съпротивата на родите
лите, които патрнахално н 
недоверчиво гледаха на уча
стието на девойките 
дежката организация. На сЪ 
бран]ята все по-често се за 
белЯзваше едно петнадесе- 
тогодишно момче, което в 
скоро време стана член на 
СКОЮ. От тия дни-Йован 
Виданович, започна да рабо
ти, като активно участвуваше 
вЪв всички акции, които по- 
ствЯше Партията и СКОЮ.

За тая си активност той

На път към града скня народен отбор, и след 
това в Секретариата на въ
трешния отдел, той показа 
предишната си упоритост в 
работата. В колектива се 
ползува с уважението на до
бър другар.

На последната Общинска 
конференция на СКС в Ди
митровград той бе изабран

Главният поминък на вер 
Варчани в миналото било 
животновъдството, а по- 
късно пристъпват и към 
Земеделието когато запо
чват да разоряват цели
ните и иякогашните гори. 
Но всичко това не е би
ло Достатъчно и много 
Селяни напускали ро
дното си огнище и ста
вали печалбари. Някои са 
били и в Америка като 
Крум Панов и _ Никола 
Дончев.

През време на стара 
Югославия не е водена 
сметка нито за стопан-

Б. Н.

ДЕЙНОСТ 
НА ЖЕНСКИТЕ 

ДРУЖЕСТВАНЕБРЕЖНОСТ
в* мла-

или бюрократизъм? На 7 януари в Дими
тровград се състоя засе
дание на ръководството 
на женските дружества. 
Изработен е план за рабо
та през следните три ме
сеца. Разработен е и план 
яа чествуване на между
народния женски празник 
— 8 март.

Реорганизацията на общини- 
те завърши. Новите общини 
започнаха да работят, но има 
неЩа, които оЩе не са разреше
ни и се поставя въпрос по ка- 
кЪв начин и кой Ще ги разре
ши?

Стова вЪпрос за постъпката На 
бившата обЩина вЪв Височка Ръ 
жана спрямо просветните рабо
тници от селата на Висока. Че
тири месеца учителите и при
служниците не получават ре
довно заплатата си. Тодор Та- 
шков, преподавател в Основ
ното училище в Каменица не е 
получавал заплата от септем
ври миналата година, прислуж
ниците сЪЩо така. Учителите 
от основните училиЩа в Горни 
и Долни Криводол, Изатовци, 
Каменица и те не са' получили

заплата. А освен заплатата и- 
мат и други материални иска
ния от общината — за кварти
рите, за отоплението. . . Възна
граждението за Новата го
дина също не им е дадено.

:•

ското, нито за културно
то развитие на този край.
Имало е много неграмотни . 6ърз° 6е избран в ръковод- 
хппя ството на младежката, орг-а-

г* ' г\ * низация, а в края на 1948
След Освобождението година И в Бюрото на Око-

С била Проведена голяма лиЙскиЯ комитет на Народ- 
аКЦИЯ за ограмотяване на 
хората, обърнато е и по- 
голямо внимание на раз* 
битието на този край.

Днес верзарчани се за
нимават главно с земеде
лие и животновъдство. И 
те се стараят да модерни 
зират своето производ-

Коментари не са нужни.
Средства, нехайност, иди дори 
углавен случй. Как тЪкмо на у
чителите неса дадени заплати
те, на ли има и служители в 
общината? И да ли и те не са 
получавали заплатите си от сеп 
тември?

Но сепа всичко на страна, о- 
свен въпроса кой Ще даде за
платите на тези хора, които съ 
вестно са си вършили работа
та и кога? И дали такава пос
тъпка не нанася вреда на ав
торитета на просветните работ
ници и на учебното дело?

*
БЕСЕДА ЗА ЖЕНИТЕ 
На 8 януари в Дими

тровград бе изнесена бе
седа зз жените «а тема— 
,Значението на семейство 

то в социализма*’. Докла
дчик беше Цв тан Димов 
учител.

ната младеж, като по-кЪсно 
бе назначен и в Контролна
та комисия на Околийския 
народен отбор в Димитров
град.

В Армията, при отбива#*? 
на военната си повиност, 
той показа желание да учи, 
и се заврна с оЩе по-голя- 
мо желание да работи.

Като служител в ОколиЙ-

»

Срещи с хората почнаха да Пристигат и пър
вите подаръци: грозде, ви
но, ракия... картофи и какво 
ли не оЩе. Аз негодувах 
разбира се, казвайки, че ня
ма смисЪл, но те ми отвЪр 
наха, че ако не приема няма 
да бъда техен приятел и че 
те са „много в селото, а уча 
е един Онези, които имаха

сти, но всички до един ми 
казваха, че ме обичат и че 
аз нямам никаква* връзка с 
тези хора и те не искат ни 
да ме сравняват с тЯх. За 
тя.\ аз бях добър учител н 
комунист. Братство на прак
тика... те не ми разправяха 
теории за братството и един 
ството на нашите народи, 
но със сърцата си казваха 
много повече. Дори неЩо по 
вече: между тЯх и мен се 
създаде за кратко време та
кова приятелство, че те днес 
казват, че няма да ме пус
нат ако поискам да напусна 
селото...
...Училищната сграда е нова 
и хубава. Имам си хубава 
квартира в самото училище 
две стаи, кухня, мазе и дру
го. Около училището е голя 
ма градина. Имам си и своя 
градина и малък стопански 
двор-домашнн п чши, по две 
—три прасета годишно.

...Често посещавам Бел
град... имам радио апарат, 
получавам почти всички вее 
тници, и с една дума отли- 
чно живея. Тук в Димитров

градско е малко по-друго 
отношението кЪм учителите. 
Съществува някакво 
нЯване на тяхната роля. И- 
менно затова 
моите

ска/га граматика. Език може 
да се научи-стига да има же 

. лание.
Гоин Дол... ЖелЮша!... на-1 

ближаваше Димитровград.
Учителят Благой Стаме

нов започна да оваля бага
жа си от багажника. От е- 
дна кошница измъкна голя
мо шише сЪс сръбска ракия 
-—препеченица и каза:

— Това е привет от мои
те дубничани до моя старец!

По лицето му играеше гор 
Да усмивка. Четеше се по 
лицето му, че се гордее със 
селото н хората кЪдето рабо 
ти, че е постигнал добри 
резултати и че хората го по
читат.

Учителят от Дубница подце-

ми харесват 
хора от Дубница, хо

рата, от тяхната комуна. И- 
скат

Препълненият 
&ен пътнически влак носе- 

Димитровград 
хиляди пЪтйици* които бър
заха да посетят близките си 
За новогодишните празници. 
На пиротската гара слязоха 
Много пътници и по вагони- 
ннте останаха почти само 
димитровградчаните: учите
ли, инженери, лекари, офи
цери и железничари, агроно 
ми и служители от разли
чните ведомства. Поздравля 
ваха се някогашните съуче
ници и се разпитиваха кой 
къде е на служба, кой се е 
оженил, кой не, разправяха 
аа семейните сгоди и несго
ди...

град. Няколко години е бил' 
на служба по височките се^

новогоди-
сериозна работа от у- 

чителя, но и правят всичко 
той да живее по-добре. 

...Искам да

кЪмше ла;
Ин^ресуваше ме как жй^ 

вее и работи в това сръ^ 
бекб село.

Той беше готов да рЬзШ-

двуколки ме осведомиха, че 
мога с тЯх да отивам в гра- 

Аз бях
ти кажа и то

ва, какво беше тяхното въо
душевлениеда когато искам, 

въодушевен от тЯхната не
принуденост и сърдечност...

Когато пристигна и мо- 
^та харектеристика, коЯто 
беше положителна последва
ха нови приятни изненади. 
Избраха ме за член на вси
чки организации в селото, 
« по важни селски въпроси 
не взимаха решение, докато 
не чуЯт и моето мнение. По 
национална линиЯ пак отли
чно се разбрахме. Те запо
чнаха гальовно да ме нари
чат „нашето българче’ . И- 
маше между тЯх и такива хо 
ра, които през последната 
война са били жертва на те
рора ва българските фашн-

когато учили
щето даде пЪрвата вечерин
ка: пиеса, хор, танцо© със
тав, стихотворения, Особе
но ме похвалиха зарад пие* 
оата и хорските песни, за* 
щото предишния учител не 
подготовЯл такива пиескн и 
хорски песни. Когато при 
края на учебната година до* 
йде инспекторът и 
ставаше дума за моЯта беле
жка селяните казваха: „ние 
Ще го оценим!” Бях оценен 
с отлична бележка. Инспек
торът дорй ме повхвалй за
рад чистота на сръбския е- 
айк. А правата да си кажа, 
прев първите дий всекиднев 
но ми беше в ръцете ср1»б-

зва.
— Обадих се преди една 

Година на разпиоаниЯ’ кон
курс и хората ме приела. По> 
лучих село Дубница — 12? 
км. отдалечно от ж, п. ли
нията Ниш—Белград. Бях 
развълнуван когато с жена 
си и детето ни пристигнахме 
в това село. Непозната сре
да. Непознати хора... Но то
ва вълнение изчезна след 
няколко дена. Това бяха 
селяни с широка славянска 
душа. Започнах да се запо
знавам редом с хората, а 
някои идваха и сами да ме 
видят и да разберат Що за 
човек е техният „уча”. За-

\ \ ч

Неговия* разказ мй при
помня многото подобни раз
кази. които с"Ьм чувал от 
нашенци-лекари,

когато
инженери

коитон други служители, 
работят по различните кра- 
иЩа на кашата Родина.

Влакът спря.
— Димитровград Г* Изви

ка кондукторът.

СреЩу мене, на пейката, 
седеше учителят в с. Дубни* 

ро- 
нми-

тровградско. Ученик от Учи 
телската школа в Димитров

ца, околия Младеновац, 
дом от с. Мъзгош—Д

м м..
V.



В»Р'А ‘ПС!Т В О 1

Носия която изчезваУШСНВСВЖТА 9%

■ въ* Висок* е дчдо Васо 
Пъа*»н от село Славния.

Но и в това село гя не 
щ« се удържи за дълго. 

На снимката: дядо Ва- 
височка

.Бедетянн“ които вя- 
кога въз селата *а Ви
сока сз били единствена
та аосня днес са изчезвз 
лн. Новото, което във 
Висока дойде с големия 
бройученици, които завъ- 
гшваха по градовете нз 
н шата страна, наложи 
вов н>чин на обличане на 
мъжете и жените.

Старитр, които упорито 
поддържаха „белетвнвте* 
умират, отнасяйки със 
себе си и старите носии.

Последният старец, ко
йто носи от,- „белет* ни“

ж)1й

ЧИНИИ, КОИТО НЕ 
СЕ МИЯТПОДВОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ со в старата 

восич.Един френски изобре
тател е латентирал 
съдове за 
от картон, които не тря
бва да се мият. На 
мер, чиа.ите са на^раве- 

пласта
картон и след- употреоле 
ниего единият 
отхвърля и остава 
вьщият
чист и може да се 
трсбява. Една чиния 
же да се използува око
ло двадесет пъти.

нови 
домакк нство

НЕБОСТЪРГАЧ 
В МИЛАНОПри-

Наскоро в Ммайно (Ита
лия) Ще бъде мвЪрто| 
най-голениЯг нсбострЪглч п 
Европа. При строежа му Ше 
сс изразходват 
стомана, 26 кубически мет
ра цимент и 9.500 квадра
тни метра стъкло. Сградата 
Шс бъде висока 127 метра 
т. е. с 20 метра по-висока 
от известната катедрала в 
Милано.

НИ ОТ НЯКОЛКО

пласт се
3.600 тонаслгд 

пл8ст, който е
у.10-

мо-
Н АП-ДОБРЕ ЕЛЕКТРИ
ФИЦИРАЛА ДЪРЖАВА

Малкзта държава Люк
сембург е единствената в 
света държава, която напъ
лно е електрифицирала и 
своите села. След нея в то
ва отношение са Швеция, 
Франция, Дания, и други 
страни.

[ис$с*ш *иг\
сОРйЧР АР в АШ

През 1960 год. у нас
През 1960 година нашата 

индустрия ше постигне нови 
видни резултати. На при
мер...

СЛУЧКА КОЯТО ПРЕД
УПРЕЖДАВА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕН
ТРАЛИ

11рез тази година Ше бъ-
В тези снежни дни улица

та край понита се с пре
върнала в детска пързалка. 
Децата се спускат сЪс шеЙнм 
и, поради големия наклон, 
с голяма бързина излизат 
на главната улица „Маршал 
Тито", където движението 
на коли и автомобили е гол
ямо.

ИНСТИТУТ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 
ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТдат построени 

електрически централи: „Ма 
риоорски оток ', „Перуча", 
„Перучица 1", „Бистрица" 
„Отжбол * (водни централи) 
,,Какан" и „Колубара 2" 
(.термоелектрически центра
ли).

седем нови

Подводната телевизия бързо 
през последните години и окнза 
в изследването нч подводния свят и при извлича
не на потънали кораби. На тази фото снимка

подводна телевизионна камера 
в пристанището 
при чистене на

се разви 
голяма помощ

В Съветския съюз в 
скоро време ще се открие 
Институт за продълже
ние ша човешки живот. 
Съветските учени вярват, 
че човешкият живот мо
же да бъде продължен 
от 150 до 200 
Лекарят Владимир Алпа- 
тов е извършил вече ре

дица опити и е успял при 
някои лица да предотвра
ти настъпвввето на по
знатите признаци на ста
рост с лекуване чрез сън 
н с възобновяване на 
тъканите. Ооаче целта на 
този Институт няма да 
бъде продължаването жи 
вота на старите хора, но 
запазване на младостта на 
хората.

ви
ждаме полска 
преди спускането й във водата, 
Гдиня, където се употребява 
морското дъно.

Гези 7 централи Ще да
ват 397 мегавата електриче
ска енергия. Това значи, че 
Ще произвеждат електро
енергия колкото три водо-

Предп някой ден се слу
чи, че две децат сЪс шейна 
върхлегяхд върху един ка
мион. Благодарение на това, 
че шофьорът имал намере
ние да спре наблизо, неЩа 
стнето бе предовратено.

Но. тази случка предупре
ждава!

Трябва да сс вземат мер
ки да сс забрани пързалката 
(или за тези цел да сс опре 
дели по-мирна улнца) или 
пЪк да се постави укаватсл 
на шофьорите внимателно 
да карат в този район.

Безсъмнено, на децата е 
нужна тази радост, но не 
тря6»а да допуснем да се 
случи никакво нещастие.

ГОДИНИ.

„Я-централи от типа на 
Оланица". Освен това през 
1960 година Ше бъдат завъ 
ршени започнатите водо и 
термо централи —- „Сей", 
„Кокин брод“ „Трсбншни- 
ца", „Шоштан 2“ „Косово“ 
и „Колубара 3".

НЕЧУПЛИВ ПОРЦУЛАН
С векове хората са 

мечтали да направят не- 
чупливо стъкло или пор 
цулан.

Една стара приказка 
казва, че това успял да 
направи един млад май
стор, но ц^рят на тази 
Страна погубил изобрета
теля, защото не иск л не
говото злато да изгуби 
цеността си, зарад ново

то стъкло, което било 
по хубаво, а по-евгино 

Неотдавна една англий 
ска фабрика започна да 
произвежда действително 
много здрав порцулан. 
За дя покажат здравината 
на порцуляна, те остави
ли една чашка за кафе 
на улицата Колелетат* не 
много автом' били мина 
ли чрез чашката, но не 
могли да я счупят.

„ТРЕВА“
ОТ ПЛАСТМАСА Хеликоптер - пренася 

товар от 5 тона
Хел-коптерът от типа 

на Вестминстер, който 
произвежда британската 
фабрики „Весг-чаид“ мо
же да гцен.ся товари, 
чвято дължияа не надми
нава 15 метра, широчина 
3 метра, а тежест 5 тона.

Той може да се упо
требява за пренасяне на 
подвижни амбулатории.

АВТОМОБИЛИ. ТРАК
ТОРИ...

Големият стадион на 
Динамо от Москва в ско
ро време ще бъде по-

Нашатл метална инду- 
стрия ше произведе през 
1960 година:

— 1.040 камиона
— 4.600 трактора
— 9.000 тона селскосто-

кр^т със специална трева 
от пл^стм^св. Преимугце 
'тватз на тази покр.вка 
се състоят в това, че мо

лански машини
— 2.700 тона строителни 

машини. Това е клеветаже редовно да се полива 
и суши чрез гигантски 
смукачки само за някол
ко минути.

Другарю редактор,
В брой 13 на •. .Братство“ 

бе поместено писмо на не
познат читател (С. БоЖн- 
чки) йод ваглавне „Що ва 
постъпка“, в което са нане
сени неоснователни клевети 
по мой адрес.

С настоящата бележка и- 
скам да опровергая твърде- 
нижа в поместеното писмо, 
защото те не отговарят на 
истината и еа изконстр^и- 
рани може би е тенденция 
да внесат раздор в нашия 
учителски колектив. Истина 
е. че вашето учмдища има 
една скромна квартира за 
едно семейство, в която ква 
ртируиам аз, като управител 
на училището, ио истина е 
и това, че вомчките колеги 
от колектива имат подобни 
квартири, че дори и колега
та А. II., за когото става ду 
ма в споменатото писмо на 
С. Б-.жички.

МояI авторитет на учител 
и ръководител нл училище
то е познат в Селото, л на
шият учителски колектив е 
един от малкото колективи, 
които сл познати ао своето 
единство и изпълнителност 
на задълженията ии на про
светни работници. Едно та
кова писмо на може да ии 
навреди, още повече ч« • 
анонимно, защото тая му 
природа навежда на мисъл, 
че тази личност, която н« е 
аосмяла да се подпише с 
правото си име, е имала за
дни мисли и цели.

Любен Величков, 
управител ва оси. училище 

в Божиал

ш
Разбрали се СЪОБЩЕНИЕБЕЗ ДУМИ

Вестник Братство от 1 Януари има нова текуЩа 
която носи номер: 122-70-2- 188.

Пълният адрес на вестника е — НОВИНСКА УСТАНОВА 
„БРА 1 СТЬО — Пирот.

Годишен абонамент за вестника е 240 
шен 120 динара.

Абонирането става с чеков запис, на който се 
адреса и номер на текущата нн сметка.

Редакцията може да Вн изпрати чекови записи,

сметка,

динара, полугоди-

изписва'

по Ваше
искане.

Подканваме всички абоненти 
пространението на вестника да вЪзооновЯт абонамента 
тази година и да изпратят дължимите суми от миналата на по 
сочената ни текуЩа сметка — 122 - 70 - 2 - 168.

Умоляваме абонентите н разпространителите ка вестника 
да ни изпратят сведения по колко ороя Ще получават през та
зи година, както н точния си адрес.

Във вестника могат да сътрудничат всички наши гражда
ни. Дописките трябва да бъдат с пълен подпис и адрес.

Поместените дописки и други материали се заплаШат спо
ред тарифата на вестника.

Приемаме дописки на български и всички Югославски

и нашите застъпници по раз
ен за

Наша работа — Изпейте нещо романтично

— Извинявайте, но не зная 
за такава песен.

езици.„АРХИТЕКТУРА“ Поканваме нашите физкултурници и спортисти да ни из
пращат дописки за спортния живот.

Фотолюбителите могат да ни изпраШат снимки из всеки 
дневния и ооЩествено-политически живот. Поместените вЪв ве
стника снимки заплащаме от АКЛ) — >1111 динара, според каче
ството им.

ИзпраШайте ни и идеи за карикатури и хуморески. Дан
ните трлова да оъдат точни н подписани с пълен подпис.

Във всеки втори брой ка вестника Ще излизат детска и 
литературно-младежка притурки. Поканваме учениците от осно 
вните учили Ша. младежите и останали лица, които пишат сти
хове или проза, да ни изпраШат своите произведения по вЪз- 

надисани иа пишеШа машина или четливо.
Литературните произведения и научни статий заплащаме 

по специални тарифа.
На застъпниците на вестника следва провизия от 10 на 

сто, на тези които разпространяват повече от 50 броя след
ват специални награди.

а
г?

Ш

1 можност
,БРАТСТВО■ вестна* на 
българското малцанейво 

в Югославия• ^ *
Редактори — уредници: 

Мирна Младенов ■ 
Мяхи Нейков

ш
_ Не ме учудва онзи що е строил,

ами онзи, който му е позволил.

Поканваме читателите да се изказват за вестника с пи
смена обръщения да предлагат откриване на нови рубрики и 
да абонират своите близки, които работЯт вън от нашите 
комуни.

— Ще занесеш ли, другар- 
багаж на Иван. Г ой

*
40, този 
следва на Луната!

Печатница .ГРАФИКА" 
— Пирот — тел. 20Редакцията



Тзратотбо КУЛТУРА ★ ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО ★★

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОСВЕТ 

НИТЕ РАБОТНИЦИ
Решения на Културно-просветната общност

ЗАСИЛВАНЕ НА КУЛТУРНО 

ПРОСВЕТНАТА ДЕЙНОСТ ботник не е получил 
квиртиря в новострояащи 
те се жилищни сгради, 
мацър че по-голямата част 
от средствата на жилищ
ния фонд са внесени ка
то приноси за учител
ските заплати.

Конференцията наложи 
на ръководството да из
готви заключения и да ги 
изпрати на профсъюзи
те групи при основните 
училища

Редица въпроси, отнася
щи се до просветните ра
ботници, са били разреша
вани от Съвета, без ак
тивното участие на Сдру-

В края на месец деке
мври миналата година, в 
Димитровград се със
тоя конференция на Сд
ружението на просветни
те работници от Дими- жението. Между другото

бе изтъкнато и това, че

делни проблеми от такова ес
тество, както и на подготовките 
за малцинствения фестивал през 
май т. г.

На края бе изтъкнато, че 
всичките заключения трябва 
Да бъдат осъществени на дело, 
заШото от това Ше зависи Ще 
имаме ли големи успехи в кул
турно-просветната работа, в ор
ганизирането на културен от
дих на гражданството и Ще мо
жем ли да допринесем за обра-

се върху това, че ръководните 
хора на Дома не са работили 
достатъчно 
нето на културния живот в гра
да, а са решадалн работите по 
административен пЪт.

На съвещанието станаха ра
зисквания и по въпроса за кул
турни връзки сЪс селата. Бе 
предложено създаване на Цен
тър за агитация и пропаганда, 
който би се грижил за органи
зиране на културно-просветната 
дейност и в селата.

В начало на Януари т. г. кул- 
турно-просветнтта обШност на 
Димитровградската комуна про 
веде съвещание по въпроси за 
по-нататЪшната активност, за 
разгръщането на културно-про
светната дейност.

На съвещанието присЪству- 
ваха представители на самодей
ните колективи от селата, на об
ществено-политическите и масов

организирало

тровградската комуна.
За работата и новите Общинският народен от- 

задачи, които стоят пред бор не е проявил доста- 
работници тъчно грижи за разреша

ването на жилищния въ-
просветните
след съотоялия се I кон
грес на Сдружението на прос на просветните ра- 
просветните работници ботиици. Години наред 
направи доклад Брана Ста нито един просветен ра- 
нишев”, която като деле- ----- ----------------
т"сД,ж?“.Те%™“^ ПРИМЕРНИ ПРОСВЕТНИ
вала в работата на кон
греса. Между другото тя Г>Д ТНИ11И
изтъкна важната ро/.я на 1 •* 1 л г л -М г л
с друженияга за училищ
ната реф >рма в нашата 
страна и същ- времгнно из
тъкна и редици слабо
сти, срещу които Сдру
жението трябва да се бо 
ри зенагтред.

Саед изнасяне о нв до
клада се развиха разиска-

и организации и представите 
ли на Общинския комитет на

Б.СКС;

Димитровград, „за при
мерна училт щна органи
зация*, Богдан Асенов, 
Димитровград „за орга
низиране на свободните 
активности при ученици
те и за провеждане на 
училищната 
Младей Тодоров, Дими
тровград „за примерна 
работа в училищната ра
ботилница“, Любомир Ди-

Околийският съвет за 
просвета и култура в Пи
рот, на своето заседание, 
състояло се на 14 де
кември 1959 година реши 
да похвали със специал
ни грамоти мнозина про 
светни работници от Ди
митровградско ва успе 
шно провежданата учебно 
—възпитателска дейвост.

реформа*,
нания, в които участву- 
В'Х-1 просветните работ
ници: Савка Стефанова 
Богдан Николов, Стоян
Н .к<ов, Свободан В силев, получил учителският ко- 
Кирил Трайков, Георги лектвв на Основното у- 
Здравчов, Бояна Видено
ва и др.

В досегашната дейност,

У

Специална грамота е митров, учител в село 
Скървеница „за успешна 
работа в училището и об
ществено—политическите 
организации“, Васил Со
тиров, учител в село Бар- 
йе— „за примерно уре
дена овощна градина и 
училищеня двор,“ Мето
ди Георгиев, Димитров
град, „за работа в учили
щето и в обществените 

Василка

чилище „Моша Пияде* в 
Димитровград за особени 
заслуги, постигвати в про
веждането на учебната ре
форма*.

ТАНЦОВИЯТ СЪСТАВ ОТ ДИМИТРОВГРАД
се изтъкна в разисквани
ята, сдружението все 
още не е намерило място 
то си. При провеждане 
на училищната реформа 
голям брой задачи са раз 
решавани по администра
тивен път, като си били 
запоставяни колективните 
органи на управлението.

Отделно внимание бе обърна 
то на нуждата за образуване на 
комисии за проучаване

Целта на сЪвеЩанисто беше 
да се обсЪдЯт меропрнятнята, 
които трябва да се предприе
мат за засилване на културно- 
прооветната дейност в комуна
та, както и да се направи ана
лиз на причините за досегаш
ната незадоволителна активност 
в това направление.

След ползотворни разисква
ния бяха взети решения, кои
то Ше дадат нов тласък на 
културно просветната работа в 
комуната.

Първата задача, коЯто пред
стои е превръщането на чита
лището „Христо Смирненски в- 
образцово чнталиЩе. За тая 
цел оа нужци нови помеЩения, 
избиране на читалищен сЪвет, 
който Ще организира работата 
на читалището, уреждане на 
малки изложби на книги, на ли 
тературни вечери с цел да се 
популяризира книгата и орга
низирани разисквания върху 
нови книги, конто предизвикват 
интерес у читателите. Читали
щето „Христо Смирненски” по 
такЪв начин Ще може да ока
зва нужната помоЩ и на сел
ските читалища в комуната, би-

зованнето на нашите трудещи
се.

Б. И.на от- Специална грамота са 
получили и следните учи
тели: Кирил Трайков — 
„за примерна училищна 
организация и за активна 
дейност в обществено — 
политическите организа
ции през учебната 1958,59 
година“, Виденова Бойка,

СЕМИНАРИ ЗА ПРОСВЕТ
НИТЕ РАБОТНИЦИ организации“,

Рангелова - Димитровград, 
,за примерна работа в у- 
чилището“.

Просветните работници Ско ие и Белград.
Просветните работници 

ще имат възможността да 
се запознаят с редица въ-

от малцинствените учи
лища в Димитровградско 
и Босилеградско ще пре
карат зимвата ваканция 
на семинари във Вранска проси, между които и с 
баня, Димитровград и Бо- основните пргнципи на 
силегра д.

Околийските отбори в гарски език и литература, 
Пирот и Враня още през съсзначевисто на класните 
месец декември взеха ре 
шение съвместно да ор
ганизират семинара във 
Вранска баня, и отделно
в малцинствените ц нтри жесгвеното четене. 
Бссилегрвд и Димитров
град.

РАЗМИШЛЕНИЯ
п1П1П1иппп11Щ||щщпипин

новата програма по бъл- ХУБАВО Е ДА БЪДЕШ 
МЛАД

Жизнерадостната и приятна 
музика и. динамичното действие 
са двата основни белега на англи 
йскиЯ филм „Хубаво е да бъ
деш млад”. Авторите на филма 
(сценаристът Гед Вилер и режи 
сЬорЪт Кирил Франул) са се о- 
питали да ни дадат борбата 
между младите и старите, зна
чи онази действителност, коя
то континуирано се промъква 
през всичките етапи на човешка 
та история. Композицията на 
филма почива върху метода на 
интерполацията: авторите вза
имно ни дават епизоди из живо 
та на учениците и из живота 
на преподавателя по музика, 
който напълно е срастнал сЪс 
стремежите на своите възпита
ници, за да бъде разказа за 
тях по-пЪлен, садЪржателно 
сгъстен, маркантно изразен и 
очертан. Авторите не са доста
тъчно отдалечени от преподава 
теля по музика и групата на е- 
динните и войнствени ученици, 
тяхното присъствие се чувству
ва, и зарад това нЯкои смятат, 
че учениците од екрана могат 
отрицателно да влияят на сво
ите връстници в кинозалата. 
Дали не става дума за погреш
но разбиране на филма? Убе
ден съм, че нашите ученици 
знаЯт да отделят поло<жително

НАШИЯТ смяхи говорните упражнения 
за изучаването на езика 
и с въпросите за худо- наши „дребни” проблеми: за 

навременното заплащане ка 
нашия труд, за квартирни 
въпроси, за удобството, и 
заключихме, че нито един 
от нас „просветителите“ не 
е получил квартира в новите 
жилиЩни блокове

Как често с нетърпение 
очакваме онези неделни 20 
часа, за да отворим радио
то и да се посмеем... Или 
как жадно очакваме „Йеж“ 
и оШе при първото разгръ
щане на страниците рзвлича 
ме устни в широка усмивка, 

тук, на улицата, за 
бравили всички предписания 
на етикециЯта, изтърсим о- 
кова гЪрлено-ха, ха, ха,...

СмехЪт, онзи заразителен 
смях ни обзема веднага, а ко 
•гато той поутихне започваме 
да обмисляме това, на което 
се смеем и тогава така „оа- 
мокритически” започваме да 
търсим себе си в карикату
рата или хумореската...

И продължаваме да се 
смеем, да обмисляме, да об
мисляме зряло и изведнаж 
ни сепва мисъл... започваме 
така в ума си да кръстосва
ме по управителните отбори, 
по директорите на предприЯ 
тиЯта, по съветите и другите 
органи в общината и спира
ме сЪЩо наведнаяк, като че 
ли сме открили онова, което 
ни е засмивало когато сме

Семинарите в Босиле
град и Димитровград се 
организират за препода
вателите в отделеният*. 
На тези семинари ще се 
обсъждат въпроси от дет 
сиата психология, някои 

и Във Вранска баня ще въпроси за училищната 
присъствуват всички пре- реформа и актуалви по- 
подаватели по български литически въпроси, 
език от Босилеградско 
и Димитровградско, за- 
щото тоза семинар има 
за задача обсъждането на

ао с даване на книги за четене, 
било с практическа помоЩ по 
водене на администрацията на 
читалището.

По-голЯмо внимание Ще се о* 
бърне и върху дейността нг 
самодейния колектив „Христе 
Ботев”, който в миналото е у* 
частвувал дори и на републи
кански прегледи на драмата, 

клонове на са*

Семинар за преподова- 
тели по български език 

във Вранска Баня

Истина**:
е имаме си квартири, но не 
ни е много удобно.

Спомняте ли за една „ве
села вечер” 
град и оная хумореска за 
задълженията на членовете 
на ССРН: дай на просвет
ния работник терена, сказки 
те, беседите, самодейния ко
лектив, народния универси

тет, а на другаря директор на 
предприятието или коопера
цията- дай задължението да 
се преселва в новопостроени 
те жилиЩа, заЩото, друга
ри, стигат на учителя и ти^

или

Радио Бел-

Тези семинари ще спо
могнат много за по-успе
шното и по-съвременното 
преподаване е нашите

танците и др. 
модейната активност. Голямо 
внимание Ше се обърне върху 
неговото масовизиране, като се
вклЮчат 
брой работници и работнички, 
а оЩе през месец януари тряб
ва да се пристъпи към подго* 

драми. Танцовата 
самодейния колектив

в него значителен

товката(на 
Група при 
I,Христо Ботев“ трябва да се 
ажи в и. Мненията, че танцови
ят състав трябва да спре съв
сем своята активност е погреш
но, заЩото интересът на публи
ката за тоя вид културна актив 
ност е голям и заЩото само по- 
такЪв начин Ше можем да за*

задължения.
' Да ли е смешно това? И, 
какЪв е този смЯх-еснафски, 
консервативен или каш, от 
сЪрце градивен, и критичес
ки смях, който ни 
кЪм поправяне на неЩта и 
който трябва правилно Да 
разбираме.

Има много истина в това
педагога.

тика

от отрнцатленото, макар че и в 
двете неЩа могат да намерят у- 

ТозиПазим от забвение карактер- 
ннте хора на нашиЯ край, кон
то представляват една народна 
културна ценност.

На съвещанието бяха изтЪк* 
нат и големите опушения в ра
ботата на Народния универси
тет вЪв връзка с организира
нето на следучилиЩното обра- 

допълнителното обра 
и се

музикален слушали радиото или чели 
,,Иеж“..„

А този наш смЯх, гради
вен и съдържателен поня
кога може така да разтърси 
хората, но ония, конто все 
пак понЯкопа могат да си 
кажат „Това се отнася и за 

Другите, които и

доволствне. 
разказ е дотолкова убедителен 
и правдив, че може да развЪ- размишление на 

Трябва ни такЪв смях и 
тук, но с острие, което пре
сича слабостите «в нашия жи 
вот който ни поправя и гони Такъв

лува сърцето на нашите учени
ци и положително да влиЯе по
вече, отколкото да действува 
като лош пример. С други ду
ми за някакво подражание от 
отрицателно естество не може 
да став-а дума.

Някои от моментите на фил
ма правЯт силно впечатление. 
Приятелския и неприруден раз
говор «между ученичката и учи
теля е съчинен от финна, про
зрачна и лирическа тЪкан на 
желания, възторг и любов.

Накратко казано — това е 
филм, който трогва и въоду
шевява зрителя.

Любиш* Гьоргевнч

да търсим себе си. 
смях, който Ше е подобен 
на този от „Иеж“ или „весе 
лите вечери“ или на несгоди 
те на куриера Фичо.

На тоз смях можем да да- 
дем място и да отречем онзи 
еснафски празен и безир*' 
вей смях, з«аШото той не но
си истинско задоволство И 
ие ни прави

ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД мене...
пред себе си казват „Не ти 
не си такЪв“-смехЪт насЪр- 
дЯва.

— Знаете ли,за какво сме

зование и
зованне на работниците 
прие заключението да се предло 

Съвета за просвета и
редица въпроси за пре
подаването на български 
език и литература в на
шите училища.

учил1 ща.
На края трябва да се 

изтъкне полелнста иници
атива и материалната го- 
мощ, която оказаха двете 
околии. Те са дели около 

Семинар са избрани. Това 700.000 динара за органи- 
са познати професори от зирането на тези семневри.

жи н.
култура дл обсъди този въпрос 
и Д1 се постарае за осигурява
нето на средствата, 
бъдат нужни за работата на у*

разговаряли на последното 
събрание на дружеството на 
просветните работници? Не, 
не е само на тема за прео
бразованието на учебното де 
ло. Разговаряхме и аа након

конто ше

Преподавателите за този самокритични.ниверситета.
Въпросът за по-нататъшната 

работа на Дома на културата
ч също така бе обсъден, >>»»•

М. Нейкоа


