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ИА ВЪЛГАГСКАТА НАГОДИОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

МОСТ НА ДРУЖБАТА димитровградско тържестве
но ОТПРАЗНУВА 20-ГОДИШНИНА? 

ТА ОТ СВОЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ
Седмн септември 1964 година 

е врязан иа две каменни плочи 
от двете страни на Дунав, от 
румънска и югославска, като 
историческа дата, когато тър
жествено започна изграждане
то на огромната водогтш трала 
„Гердап” и „Портиле де Фиер” 
(Железни врата). Тази дата 
ще остане като траен спслтен 
за срещите на народите от две

страници студии, 
скици определиха как ще изгле 
жда водоцентралата на Дунав. 
Бентът иа Гердап ще бъде дъ
лъг 400 и висок 60 метра.

Когато завърши изграждане 
то на водоцентралата през Гер 
дап ще се увеличат съобщени 
ята с четири пъти.

Няколко места на бреговете 
на Дунав ще изчезнат от гео
графската карта Над 20.000 жи

планове и

От 5 до 8 септември т. г. в Димитровградско се проведоха големи т-ьржества в чест на 
двадееетгодишпината от освобождението. Преди двадесет години, на 8 септември, цяло Димитров 
градско бе освободено от фашисткото робство. Затова тези дни населението отпразнува деня на 
освобождението.

Централните тържества бяха проведени в Димитровград, където се стекоха мнозина от 
бойците на Царибродския партизански отряд „Момчил Войвода’’ и гости от Фердинандекия и Пи- 
ротския отряд, които с Царибродски отряд действуваха 'съвместно през 1944 година. От българ
ския фердинандски отряд присъствуваха друга 
иапдекия отряд, през 1944 година, Тодор Михаилов-Търпко. боец от този отряд и Васил Полика- 
ров-Попето, от Пиротския — Браннмир Чирич-Лужнички сега председател на ОС в Пирот, Ми- 
лорад Р1овапович-Ватра, Велкович Милорад-Станко и др.

На тържествата присъствуваха и видни политически ръководители: др. Светислав Попович- 
Тг.ле, член на ЦК на СКС; Кърсто Михайлович- Кичо, председател па Околийския съвет на ССРН 
в Ниш; Драгослав Николич, организационен секретар на Околийския комитет на СКС в Ниш, 
Тодор Славипски, народен представител в републиканската скупщина на СР Сърбия за Димит
ровградско и др.

По време на празненствата, на 5 септември в Димитровград бе устроена другарска среща на 
бойците от отряда, която премина в разговорни, спомени за дните на борбата. На 6 септември 
в Дома на културата бе открита изложба на достиженията иа Димитровградско през двете де
сетилетия, след което председателят на Общинската скупщина Стоян Наков даде-прием за бой
ците и гостите.

-Вечерта в залата на Дом.а на културата се състоя тържествено събрание, на което помо
щник-командирът на отряда, сега подполковник в ЮНА Славчо Кръстев изнесе доклад за учас
тието на Димитровградско в НОВ и за двадесетгодишния възход след освобождението.

На 7 септември бойците и гостите присъстВЦвчха на тържественото откриване на възпоме
нателна плоча на общинската сграда (сега училите) в Каменица, където па 17 юни 1944 година 
отрядът проведе първата си въоръжена акция, като ликвидира фашистката община, представ
ляваща фашистката в^аст във Висок.

На състоялия се по този случай народен митинг присъствува множество народ от селата 
на Висок, които по време па борбата бяха най-сигурните снабдителни бази на отредите от Стара 
Планигш.

хште: Боян. Тодоров-Янко, командир на Фердн-

I г*..

Бойците и гостите посетиха гробовете на. умрелите партизани Рашко Железков и Георги 
Петров в Каменица, след което обиколиха село Сенокос, за да се запознаят с неговото напред
ване през двете десетилетия и стопанския двор п Изатовци и овчарника в Манастирище под 
Видлич притежане на камепишката кооперация.

На обеда, устроен за гостите от каме>сишката земеделската кооперация, в задушевна дру
гарска атмосфера бяха разменени наздравици и отново бяха възкресени гуемалко спомени за вре
мето на борбата.

Тържествата бяха окончани в Димитровград със спортна програма. Игра се финалната сре- 
ща между профсъюзните отбори па предприятията за купата на вестник „Братство". Отборът на. 
Комбината за гумени нишки спечели мача сре ш,у отбора на „Нишава” и „Грабия” и стана пръв 
носител на Купата на освобождението на Дими тровградско.

•Йосип Броз Тито и Георге Георгиу Деж подписват спогодба за 
построяване на Гердапската водоцентрала

те страни. Този ден представ
лява — да си послужим с ду
мите на другаря Деж, отправе 
ни до другаря Тито — дата, 
когато започва нова фаза в от 
ношенията между Румъния и 
Югославия.

През Дунава частите на ру
мънската армия построиха за 
това тържество понтонен мост, 
през който на 7 септември ми
наваха румънски и югославски 
граждани без обикновените гра 
ничнн формалности.

На този ден другарите Деж 
н Тито посетиха строителите 
най-напред на югославска, а 
след това и на румънска стра
на. Същия ден преди обед иа 
нашия бряг се проведе митинг, 
на който присъствуваха стро
ители от едната и другата стра 
на, а след сбед на румънска 
територия в културния дом в 
Турну — Северин се проведе 
културно-забавна програма иа 
югославски и румънски забав
ни ансамбли.

Това бяха тържествени бе
лези на едно велико дело, запо 
чнато преди няколко години 
най-напред със срещите меж
ду другарите Тито и Деж, ко
ито водеха разговори за бъде
щата водоцентрала. Последва
ха многобройни разговори ме
жду специалисти за един водо- 
енергиен гигант, който трябва 
да произведе над 10 милиарда 
киловатчаса електрическа енер 
тия, или за всяка страна пове
че от пет милиарда. /

тели от Румъния и Югославия 
в паспортите си ще имат чудни 
данни — родени и живеели в 
места, които не съществуват. 
На югославския бряг ще из
чезнат Сип; .'Текия, Голубиня, 
Мосна, Д. Милановац и части
чно Голубац, Усйе, Добра и 
Бърница, а на румънския бряг

Из доклада на СлаЬчо КръсшеЬ
Пазар все до Сремския фронт, 
след което бе удостоена да учас 
твува във военния 
първото свободно чествуване на 
Празника на труда в Белград и 
да премине в стройна 
пред върховния комендант, мар 
шала на Югославия,
Тито

На тържественото събрание 
бе изнесен доклад за борбата 
на населението от Димитров
градско и постиженията през 
последните две десетилетия.

Докладчикът Славчо Кръстев 
подполковник в ЮНА и бивш 
помощник — командир на отря 
да изтъкна, че населението от 
Димитровградско заедно с отря

да е било пряк участник в ос 
вобождението на своя край и че 
редом с бригадите на всички 
югославски народи изпрати в 
борбата за окончателно освобо 
ждение на страната ни своята 
Първа царибродска бригада, ко 
ято в победоносни сражения из 
мина пътя от Ниш през Леско- 
вец, Прокупие, Приштина, Нови

— Оршава, Оргаидина, Свшш- 
ца и частично осем по-малки 
селища. Над 5.500 ха обработ
ваема площ ще изчезне в голя 

езеро на Ау-

парад на

крачка

люто каньонско 
нав. Приблизителната стойност 
на щетите, които трябва да се

другаря

(Следва на 2 стр.)
компенсират с построяването 
на бента възлизат на около 
66.500 милиона долара.

По големината си Гердапска
та централа е четвърта в све
та, с изключение на някои, ко 
ито сега се проектират в Съ
ветския съюз. Двете водоаден- 
трали ще работят откъснато о- 
дна от друга и всяка ще бъде 
свързана със своята нацноиал 
на мрежа, но в сручай на нуж 
да те ще си помагат.

Съществуват 
интересни дашш, конто показ
ват, че двете социалистически 
страни всъщност са иарастна 
ли до такава степен, че с ус
пех могат да изпълнят един та 
къв забележителен техничес
ки похват. Но и нещо друго. 
Покрай многобройиите връзки, 
които съществуват между на
шите две страни, именно на то 
зи огромен гердапски бент ще 
съществува широк път и цели
ят бент ще бъде един огромен 
мост, който ще свързва двете 
страни дори и на мястото, на 
което Дунав със своята стихия 
ги разделя.

А това не е пито малка, пи
то слаба връзка.

многобройни

Този голям строеж, чието из 
граждане ще трае седем годи
ни ще струва общо около 400 
милиона долара.

Специалистите на От тържественото събрание в Димитровградхиляди
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Из доклада на др. СлаЬчо КрьсшеЬ

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФРЮ Е РАВНОПРАВЕН И ДЕЕН 

УЧАСТНИК В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
НА СТРАНАТА

десет години българската на
родност в Югославия е дала на 
страната пад 2.000 души с вие
ше и полувисше образование 
от различни професии и над 
5.000 души среднисти, че бъл
гарската народност е деен уча 
стник в работата на обществег 
ис- пол и ти ческ I гте ор гаиизации, 
органите на самоуправлението 
и пр., той каза:

„Всички данни краспоречн- 
говорят че българската народ
ност в Югославия дейио участ 
вува в общата борба на югос
лавските народи за изгражда
не на социализма. През изми
налия период пол ръковбдетвв 
то на СюК н другаря Тито тя 
стана равноправен и активен 
член па югославската общност 
Но за изпълнението докрай на 
историческата мисия в създа
ването на социалистическото' 
общество у нас трябва и заиа 
пред да бълем непримирими 
към всеки догматизъм и вер
ни на революционния борчес
ки дух на марксизма, защото 
и в програмата па СюК се ка 
зва че „нищо, което е създаде 
но, не може да бъде толкова 
свято, че да не се превъзмогне

па просветата, културата и из
дателската дейност. А^ес 99 на 
сто от децата посещават оссм- 
клаеннте училища, в които се 
преподава па български език, 
а към 70%, от гях продължават 
образованието сн в гимназии и 

Офомпп средства

(Продължение от 1, стр.)
Борбата на димитровградско

то население бе вдъхновявана 
от борбата на югославските на- „от 
роди, на Югославската комуни
стическа партия и другаря Ти 
то. Зовът на ЮКП от 22 юни 
1941 година към народите на 
Югославия за сплотяване на си 
лите и подготвяне на въстание
то бяха зов и за населението 
от Димитровградско, което въс
тана непосредствено по директи 
вите и зова на партията, под 
влияние й оказаното съдейст
вие и помощ на развихрилата 
се освободителна борба в Юго
източна Сърбин.

-повед на 13 корпус отрядът про 
ьеде мобилизация ма младите 
набори въ.з Висок, а една група 

отряда беше вече край при 
егчпите на Димитровград, къде 
то па 0 септември влезе и го 
с.-_!•.• Годи. Отрядът по тов.| вре
ме имаше към 200 бойци, пред- техникуми

се отделят за печатане на у че 
бмнцц и друга литература на 
български език, в Ниш същс-

•л •
стаьляваши солидно ядро за о- 
еЪормеиата ;:ва дни по-късно^ 
на 10 септември, Първа царн-
бродска бригада, наброяваща о- ствува катедра но български 
коло 1000 бойци. .

Докладвайки за двадесетгоди
шното развитие на Димитроп- 
П адско Славчо Кръстев подче
рта, че Димитровградско през

език за подготвяне на нужни
те кадри за пашите учнлНща. 
Създадена е солидна материал
на основа за широко разгръ
щане на масовата културно- 
просветна дейност: в Димитров 
град е построен един от най- 
големите домове на културата 
в СРС, в селата са построени 
към 20 културни п кооператив 
пи домове, в конто работят ре 
дина самодейни колективи. Най 
-ярко потвърждение за широка 
та н масова просветна дейност 
е фестивалът па българската 
нпредноят от Димитровград
ско, който всяка година се про 
вежда на 25 май — Деня па

двете десетилетия е осъщсстбм- 
От свободната тернторя в ло забележителни успехи във

Дърпа Трава дойде реши мето всички области на живота. Бла 
за образуване на царибродскн 
отряд. Решението на окръжния 
комитет на ЮКП в Църна Тра
ва бе изпълнено в скоро време.
Живеещо в условията на насп- народност 
лие и терор, установило връзки Югославия 
с отрядите в Пиротско, населс- възраждане ,за което се бореше 
нмето от Димитровградско излъ- от давпина и даде скъпи жерт- 
чи още през април, 1944 година ви в лицето на Васил ИваноЕ-

Циле, на мнозина другари кому 
през 1923 година 

И и 01

годарение на правилната и прик 
ципиа политика ма Съюза на 
югославските комунисти по на
ционалния въпрос българската 

в социалистическа 
доживя истинско

прогресивното, по-свободното 
и по-човешкото.”

Докладът бе топло пвздра- 
вен от над 500 души' присъст- 
вуващи на тържественото съб 
рание.

първите партизани, а вече през 
юни 1944 година в изпълнение народността и рождения ден на 

другаря Тито.
Като изтъкна, че в тези два-

комтоI I < ГП
бя::° жестоко преследва 
дени. Борейки се последовател- 

политиката

ча решението на партията в 
Църна Трава от димптровградс 
км партизани в „Латинац” 
образуван -и именуван 
рибродски партизански отряд 
„Момчил Войвода”.,

Като направи обзор върху ра 
звоя на освободителната борба 
в поеделнте на Югославия т; мз 

1 тъкна широкото международно 
значение на тази борба е усло 
Еията на Втората световна вой 
на подполковник Кръстев ни; 
раг.п кратък преглед на дейст
вията на отряда „Момчил Вой 
годо” през 1944 голина:

„Славен е борческия път па 
Парибродския огряд. Още пре; 
месец юни, непо :оедствен1 след 
образуването му, заедно с Пи- 
ротски отряд се проведоха не 
една акции по селата на Гочеп 
и Долен Висок. На 17 гони 1944 
година отрядът, ликвидира гря 
шистката власт в Висок, като 
опожари общината, запали щ - 
хива и разгони служещите. Всс 
по същото . време той ликаидн-

М. НЕЙКОВ
но за провеждане 
на пълно равноправие 
рода п народностите в Югосла
вия, ЮКП спечели доверието на „ 
всички народи и народности. В 
борбата бе затвъндено братеч - 
чотс и единството на югославс
ките народи, а в р пмгха на со 
иматметическото 
то придоби по-дълбок 

,и по-силна икономическа

Ца на на-

Голям парад в София по случай 

освобождението на Българиястроителство
смисъл 

осно Няколко стотни хиляди граж 
дани на София присъствуваха 
на големия' парад по случай 
двадесетгодишнината от освобо
ждението на, България . На цен 
търа пред мавзолея на „Геор
ги Димитров” по време на де
филето на частите на българс
ката народна'армия и манифес 
тациите на гражданите бяха ми

Тодор

ни отношения между народите шпряване на нашето всестран 
на България и социалистичес
ка Югославия. Това откри въз
можности за по-нататъшно раз

В«д. но сътрудничество като две съ 
седни социалистически държа- 
ви.”

„Бто защо -- каса той — два 
десетгодишни пата на своето ос 
спбожденис българската народ-

Тя еност посреща с гордост, 
равноправе I, пряк и активен у- 

ь социалистическото Сътрудничеството между България и Юго
славия може да бъде още по-тясно 

н по-плодотворно
— изтъкна в приветствената си реч 

Светозар Вукманович

частник
строителство заедно със всички 
трудещи се г. Югославия и е т 
стигнала забележителни резул- нистър-прдеседателят 

Живков и председателят на Пре 
зидиума на Народното събра
ние Георги Трайков с най-висо 
ките български държавно-поли 
тически дейци.

тати.
Кат подчерта 

изостаналост 
през времето 
робство, той каза:

„Днес Димитровградско има 
девет предприятия и шест зе
меделски кооперации със сто
тици работници и служащи от 
българска народност. През из
теклия период са изразходвани

предвоенната 
и ограбването 
на фашисткото

ра мандрите, произвеждащи за 
фашистите в село Вълковия, у- 
частвува в нападението на об
щината в село Комгцица и Дьл 
ги' Дел на българска територия, 
води

\
Народните 

многобройните гости често с бур 
ни аплодисменти 
поздравителната реч на Свето 
зар Вукманович. Обръщайки се 
към другарите Живков, Трай

на обществено-политически ор
ганизации също допринесоха за 
подобряване на нашето сътруд
ничество. Вярвам, че не ще по
греша ако кажа. че нашето сът 
руднпчество занапред може-да 
бъде още по-тясно, по-пнтензив 
но II по-плодотворно”.

На централната трибуна се на 
мираха делегациите на СССР, 
ГДР, Монголия, Куба, Полша, 
Румъния. Унгария. Чехослова
кия и югославската партийно- 
държавна делгация с другари- 
те Светозар Вукманович, _ Яков 
Блажевич, Мито Хадживасилев 
и посланика Драгослав Марко- 
вич. На парада в София също 
присъствуваха и делегацията 
на сръбската и македонска пра 
вославна черква начело е пат
риарх Герман.

Преди започване на парада 
па всички родове войски и съв 
ремех-шо оръжие говори бълтар 
ският министър на народната 
отбрана ген. полковник Добри 
Джуров.

представители и

прекъсваха

сражения с българската

ков и народните представители 
и присъствувагци гости, Вук
манович

ш
предаде на братския 

български народ най-сърдечни 
честитки от името на Централ
ния комитет на СКЮ, президен 

Републиката

В края на речта си Вукмано- 
рич се спря върх-ч между народ .

с сооено около 
Конго II

нмте отношения 
събитията в Кипър, 
Тонк! шекия залив.

та ДРУ-
правнтелство- 

то и народите на Югославия. 
Вукманович изтъкна, че в съв
местната. борба на югосдавски 
те и български народи за раз
грома на фашизма се създадо
ха услоепя за нови форми на 
взаимно сътрудничество. Той 
каза, че па югославските наро-

на
Тито,гаря

На края той още веднъж по 
жела на българския народ но
ви и големи успехи в по-ната
тъшното изграждане като из
рази желанието и готовността 
на югославските комунисти и 
другаря Тито за още по-широкп 

- п рсесгоанни отношения между 
двата съседни -братски народи.

На 8 септември чествуването 
деня на освобождението на Бъл
гария започна с юбилейно засе 
дание на Народното 

. на НР България,

ди са известни големите успехи, 
които българският народ под 
ръководството .на БКП е пос-събранпе 

на което'при
съствуваха най-висшите българ 
ски

тш-нал в развитието на стопан 
ството, куЛтухзата, 
здравеопазването и че югославс 
кпте народи пожелават на бъл
гарския народ най-юлеми уопз 
хи ;,о този път.

просветата.
държавни и политически 

дейци, между които 
кретар на ЦК на БКП

първият се
и пред

седател на правителството То
дор Живков, както и партийно Отношенията между нашите 
държавни делегации от 9 стра- страни през последните години, 
ни, мелщу които'и югославска каза тйй, .успешно се развиват, 
та начело със Светозар Вукма 

. нович-Темпо. Министър-предсе
дателят Тодор Живков приветст 
вува поедставителите на 
телските страни и след като об 
рисува постиженията на Бълга 
рия през изтеклите

Тържествено отпраз
нуван деня на осво
бождението на Пирот

1

ЩШм I
Отдадоха се благоприятни ус- 
л.овия за по-широки контакти 
и взаимно опознаване и за по- 
добро разбирателство между на 
шите хора Сключени са много 
д}говори в обле-стта на стопан-

Гостите разгледаха комбината за гумени изделия „Дими
тровград" като се запознаха с производствения процес в тази, 
единствена пр рода сн фабрика на Балкана

фашистка
при .1 орьи Кривод 1.1.

„Ч ньчалото на месец юли бе 
устапоя' на връзка с бойните * а 
Фердинандски партизански ст- 
ряд и оттогава започнаха съв
местни действия на трите отря
да — Пиротски, Царибродски и 
Фердинандски. Славен бе похо
дът на трите отряда й в Север
на България, Горноломско, къ- 
дето бяха извършени

върху селата Глапановни и 
Чипровци като 
огромни
изведения, които 
готвеше за себе си..

„В дните на септември по за-

;
По случай Деня -на освобож

дението на Пирот от българо- 
фашистката окупация се про

прия-

войска т пол яция в стопанството два милиарда и 
275 милиона динара .. Обще
ственият продукт през 1956 го 
дина е бил 467 милиона дина
ра, 1959 година надминава един 
милиард и триста милиона ди
нара, а през тази година ще до 
стигне над четири милиарда и 
половина, което е десет пъти 
в повече откодкото през 1956 
година. . Днес по селата има 
към 2.000 радиоапарата н тран 
зистора, съвременната мебел и 
електрическите уреди станаха 
необходимост за хората от гра 
да и селото... Крупни са ре
зултатите, конто българската 
народност постигна в областа

ведоха масови тържества, * на 
конто

двадесет 
социалистическото 

строителство, той се спря върху 
отношенията с другите страни.

ството, науката, в здравеопаз
ването и културата, което дава 
възможност за Ьще по-голямо 
сътрудничество и още по-плодо 
творно развитие на отношения
та, разговорите, които водиха 
другарите Тито и Живков'в на 
чалото на миналата година в 
Белград изиграха голяма роля 
в развитие на сътрудничество
то, чиито положителни резул- тието на партизанксото движе-

години в всичкиприсъствуваха 
живи бойци от Пиротски отр
яд и гости от съседните общи 
ни. В Пирот бе открита стопан 
ска изложба за развитието на 
общината през последните 20 го

Българското правителство, ка 
за той, специално внимание от
деля на превръщането на Бал-

дини, фотоизложбата за разви-каните в район на мира, сътруд
ничество и взаимно разбирател 
ство. В тази част на

нападе
ние и др.нин речта си 

той заяви, че през последните
тати днес можем да констати
раме.

И останалите срещи на дър
жавните ръководители, както и 
размяната на редица делегации

бяха пленени
В рамките на производствата 

бе пу'сната в производство текс
тилния комбинат „Иван Караи
ванов”.

количества млечни про години са направени значител 
ни стъпки напред към подобр
яване на стопанските и култур-

окупаторът
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Цените и жизненото равнище Димитровградв

НЕУБЕДИТЕЛНИ КАЛКУЛАЦИИ 

С ЦЕНИТЕ НА МЕСОТО
5)7 юли“ търси ново покачване на 

— Някои предприятия не
Според информация 

Общинското синдикално 
Димитровград

качени са цените на повечето 
хранителни, стоки, храната и би 

• рата в гостилпичарското пред 
приятие „Балкан”, на някои три 
котажни произведения м текс- 
тил, месни произведения и др.

цените на захарта 

са в състояние да изплатят 1500 динара
на вместо по 500 динара и агнешко 

то по 780 — вместо по 580 дина 
,ра. За една

кото е 858, а „Услуга” има раз 
решение да го продава по 900 
динара килограм. Изводът, се 
налага сам: някой действително 
не е внасял същността на проб 
лема в Димитровград, а се е от 
насял чисто търговски.

Да кажем, че и на другите ви 
дове месо цените са „пресиле
ни”

ве-
по-че в година средното 

поскъпване на месото по един 
килограм възлиза на 335 дина
ра. Преди година един килограм 
овче месо струваше 360,а се 
га е по-скъпо за 340 динара. Те 
зи цени силно въздействуваха 
върху жизненото равнище на 
трудовите хора 'в Димитровград 
понеже в сравнение с другите 
по-развити .области личните до

Старопланински овчар

" ществено-политическите органи 
зацим в димитровградска кому 

възниква още едно затрудне 
ние:'занаятчийското предприя- 

„Циле” четири цеха на „Ус

отишли са много висо 
ко, така че потребителят не мо 
же да ги достигне. Затова Ди
митровград е все по-слабо снаб 
ден.

и цените на скарата, а ястия по 
поскъпнали с 70 ди-поръчка са 

нара. Едно е неразбираемо: за
що Еаривата без месо са поскЪп 

с 20 до 30 - динара,-защо

на

ходи
ниски, а възможностите за по- 
големи. възнаграждения ограни
чени. Затова неубедително зву
чи „аргументът”, че в Димитр- 
роЕград трябва да има цени'как 
то1 в другите места. В това „из 
равняване” Димитровград почти 
настигна Ниш.

все още са сравнително тие
луга”, цехът на месопродавпица 

имат пари) и Об
нали
бирата е поскъпнала за цели 20 
динара и една бутилка бира по 
требителят плаща 132 
Тук е вкалкулисаи и сервисът, 

потребителят е дължен да 
йлати пак.

Цените са високи, а пред об

НЕПОСТОЯННИ ЦЕНИ НА 
СВОБОДНИЯ ПАЗАР

Освен
на селскостопанските произведе 
ния на свободния пазар са твър 
де нестабилни, защото се чувст 
вува недоимък — , особено мно 
го варират доматите. Когато в 
единствената продавница на зе 
ленчуци и плодове няма селско 
стопански произведения частни 
те производители ги продават 
от 100 до 150 динара килограм. 
Щом стигнат пък домати — те 
спускат - цената за 50 динара, 
колкото и там се продават. То 
ва колебание на цените ще про 
дължи все докато не стигне до 
машното производство домати.

В условията на така високи 
цени на месото гостилничарско- 
то предприятие „Балкан” увели 
чи йената на храната — с 40 ди 

„нара едно ядене. Покачени са

' та и услугите 
шинската скупщина:не са в със 

изплащат ща работни
динара.

тояиие да 
ците и служителите задължи
телните 1.500 динара.

това, за сега, цените
но

Милош - Бакич

От -друга страна, гражданите 
познават ' домашния .пазар и са 
ми си правят сметки, които йз 
глежда са по-реални от тези на 
предппиятията и дори и на Съ 
вета за стокооборот и туризъм. 
Гледано от този ъгъл има пра 
во Общинското "синдикално ве-. 
че. което прави забележка на 
вече приетите цени и на ония в 
Общинската скупщина, -които 
се стремят да доведат нещата в 
пеални граници.

ЗДРАВНИЯТ ДОИ ЩЕ ПОЛУЧИ ВОДА
За отстраняване ча отпадни- 

ползва стария беГодини наред здравният дом 
в Босилеград нямаше вода, ко
ето създаваше доста трудности 
,на здравната служба.

те води ще се 
топен канал; който датира 
1913 година, ‘ а пронамереп е 
ачучайно при разкопаване на зе 

г.ц.т.щето край болницата.

от

Сега, с изграждането на град 
водопровод, здравният домскмя

взе решение за въвеждане на во 
да в болницата. Според, плана 
всички помещения ще получат 

същевременно ще се об-

около урежданетоРаботите
ча водопровода до оосилеградс- 

прикдючапката болница 
към 20септемврй т. г.

ще
веда, а 
заведат и баните

Средства за тази цел са обез-
ПРТ4ЕНТАПИОННИТЕ 
КАЛКУЛАЦИИ ПОКАЗВАТ 
ДРУГИ ЦЕНИ. . . В. В

печени. .
ШШШ. А ето защо. Изкупната цена ■ 

. на един килограм живо тегло 
овца не е 280, както-е фиксира 
па „Услуга” в своето искане, ни 
то 250 както предлага Съветът 
за стокооборот и туризъм, а ко 
что вече е приел Заводът' за це 
ни. Според изкупната листа се 
га то е 220 динара 1 килограм 
второ качество.. Да вземем изку 
пната пена' на земеделската ко
операция „Нишава”. Овчето ме 

изпупува по 250 динара

Няма месо — няма работа
Търговското предприятие 
юли” е представило в Завода за 
цени новй искане за допълни
телно покачване цените яа за
харта в бучки от 214 на 220 ди
нара. за да покрият разноските 
около превоза.
УВЕЛИЧАВАТ СЕ И ЦЕНИТЕ 
НА ТЕКСТИЛА

Опитът на другите
„7

ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕТО 

В ЕЛЕКТРОННАТА ИНДУСТРИЯ
‘У

со се
- живо тегло, въпреки че се нас- 

добитъкът да се йзкупу 
по-евтино. Според това ов 

на от 40 килограма не струва 
.10.000 по 9 200 динара, въпреки 
че на свободна продажба както 

сега е 8.000 динара. От

съвети Е1 техните комисии —_Към 1000 души в работническитеАко сравним старите и нови 
набавнй и продажни цени изво 
дът се налага сам — много пред 
прпятия са покачили цените на 
някои произведения над пбззоле 
ното равнище. Така на пример, 
в магазините на ,,7 юли” между 
старите иабавни и продажни це 
нй на суха сланина разликата 
беше 80, а сега 180 „динара, а на 
територията на общината, раз
ликата Ъ г)о-голяма за 20 дина
ра — сиренето преди се прода 
ваше по 500 динара килограм-, а 
сега струва 580 динара, докато 
същото сирене в магазините на 
„Услуга” се продава по 560 ди-

тоява 
ва и до по-пъдеи излаз от сега ка 

то постоянна система на рабо 
та ще се заведат събрания ка 
стопанските трудови общнос
ти по всички важни въпроси, 
които работническите съвети

ндн1

дседатед Матея Игпятович 
затова започна да практикува 
мненията и предложенията, 
за които предварително 
консултирани членовете 
колектива да отхвърля. А°РИ 
за някои решения най-напред 
свиквахме събрания на стопа 
меките единици, за 
думата на производителите.

Тази практика е приета в 
работата на работническите 
стопански общности и по то
зи начин съветите са прину
дени повече да обмислят свои 
те задължения пред избирате 
лите в изпълнението ма зала 
чата см, да се отнасят с пове 
че отговорност. Защото, има
ше случаи, както в ЕРЗ теле
визията например, че вместо 
тема, която била обявена в 
дневния ред да се разисква 
за членовете, които не се би 
ли подготвили за заседание.

— Във всеки случай — каз 
ва председателят на работни 
ческия съвет Игпятович — 
искахме на всяка цена4пове
че да раздвижим членовете 
на съвета и да включим все 
ки член на нашия трудов ко 
лектив в самоуправлението. 
В този смисъл постигнахме 
много по-голям интерес всред 
производителите и по-активно 
отношение и всред членовете 
На съветите и останалите про 
изводители към проблемите 
на предприятието и във всич 
ки стопански трудови общно 
сти, което ще рече и въи от 
Ниш.

Освен централния работни 
ческн съвет Електронната 
дустрия
трудови общности ‘ с 
710 члена. Всеки съвет има 5 

,—8 постоянни комисии, кои
то заедно наброяват 300

ИII
има и 24 стопански не саоколоказват.

кожата и вътрешните части в 
приетите калкулации -се слага 

динара за сметка на

на

Аце имат на дневен лед, 
конто производителите само- 
шшциативко предложат.
■гози начин все повече непос 

производители

по 1.200
предприятието, което е далеч от 
действителната цена.

получават по 1.600 ди-

чле-
Попа.За овча да чуемТова значи, че в подготвяне 

то и донасянето на решения 
непосредствено 
към 1000 души,или всеки два 
налесети член 
ям трудов 
достатъчно, чрез тях, в разлн 
чии форми, се чува' и изразя
ва мнението па всичките- про 
изводители в Електронната и 
кдустрия.

Така развита мрежа на са
моуправление, заедно със съ 
вещашшта и събранията па 
трудовите общности, представ 
лява всъщност основата на 
твърде големите стопански у 
спехи, които Електронната и 
ндустрия постигна досега. Фа 
кт е, че политиката, която во 
ди централния работнически 
съвет заедно със съветите в 
ЕРЗ е най- важният фактор, 
който и допринесе за тези ус 
пехи.

кожа се
нара, в месопродавницата 
..Услуга” глава се продава по 

■ 150, а «черен дроб и сърце _ по 
500 динапа. Ние ще ги продава 
ме по 250 белия по 200 — на- 

крезлите 100. 
шкембета по 100 и копита по 80 

— или всичко 2.380 ди
нара за карантия и кожа. Нека 
рандманъъ който са взели в 
..Услуга” —• 44 на сто. Все пак 
1 килограм месо струва 388 ди- 

Ако към това добавим ня 
„облаги”, които признава и

на редствеинте 
„диктуват” дневния ред.

За още по-успешно запозна
ване па производителите 
да па производството 
палите въпроси, за което спо
магат н „ЕИ-новиие” конто и 

от неотдавна. Занап-

участвуват

на този гол- 
колектив. Съвсем

с хо 
и останара килограм.

Същото предприятие продава 
мериносова боядисана въл

на по 6.000 динара един кило
грам. а сега я продава по 7.500 

Разликата между стара

цена е 100,ти а
ше

динара влизат
ред всички по-важни матерна 
ли от заседанията ка органи 
те на самоуправлението ще 
се умножават и -раздават на 
работниците и служителите. 

Е1о това не е всичко.

динара.
та- набавиа и продажна цена бе 

.ше 800, сега е — 1.150- динара!
Как да се обясни на потреби 

теля. защо овчето сирене е по- 
скъпо с цели 80 динара, когато 
един литър мляко е поскъпнал 
само за 5 динара. Може би за 1 
килограм сирене са необходими 
16 литра овче мляко! Или, огуе 
веднъж да изтъкнем — един 
килограм бюрек със сирене до 
скоро се продаваше по 280, а с 
ябълки по 240 динапа. Сега пък 
"първият стрюза 350, а вторият 
340 динара. По-рано разликата 
беше 20, а сегашната е 10 дина 
па. Сметката "е такава, че потре

нара. 
кои
Заводът за цени: кланична так 

35 динара, разни разходи 
продавницата 45, управио- 

продажни разходи 15 и разлика 
цената 10 динара. Според

продажната цена е 493 
И нека ни бъде допус 
покачим продажната це 

550 динара за 1 килограм 
ще струва 700 ди

са от Тези материали предвари
телно ще се обсъждат на съ 
бранията на стопанските тру 
довн общности И след 
ще се заемат становища, въз 
основа на които да се изгот
вят предложения за разисква 
не в съветите. Между въпро 
сите, конто наскоро ще се раз 
глеждат са и годишното про
изводство през 1955 година, 
правилник за разпределение 

■ на лнциите доходи и стату
тът на трудовата организа
ция.

на
тазив товасметка 

динара, 
нато да 
на до
овче месо не 
нара.

Във вече споменатата инфор 
мация се казва, че в сравнение 
с предишните калкулации сега 
са увеличени разходите на ма
газините и управно-продажните 
разходи а гражданите към то 
па добавят, че и таксата на кла 
яйцата е висока. Сигурно при 
по-студиозна калкулация по-то 
чно ще може да прецени това 
компетентната служба в Общин 
ската скупщина.

бнтелят ще заключи, че разли
ката в цените на ябълките и 
сиренето е твърде малка!

На заседание на съветите — а 
мненията на производителите

И покрай всичко това, 
неотдавна състоялата се годи 
Шпа конферйция на Съюза на 
комунистите се подчерта, че 
много членове на работничес
ките съвети на заседанията 
изнасят само своите мнения, 
които в повечето случаи са 
правилни и идентични с мне
нията на производителите, но 
не и потвърдени. А за много 
решкия е необходима най-ши 
роката подкрепа на всичките 
кленове на колектива.

— Работническият съвет на 
ЕИ — разказва неговият пре

ГРАЖДАНИТЕ ПРАВЯТ 
ЗАБЕЛЕЖКИ И НА ЦЕНИТЕ 
КА МЕСОТО,

Най-много негодуваие има 
против новите цени на месото.

По всичко личи. че новите 
калкулации на цените на месо 
то са съмнителни и като че -ли 
имат право потребителите.

Заводът за цени в Ниш одоб
ри цените на месото, които пред 
ложи съветът за стокооборот и 
туризъм. Сега 1 килограм гове 
ждо се продава пр 760 динапа 
вместо 620. телешкото по 900. 
вместо по 680, гонешкото по 800, 
вместо 680, свинското по 750, вме 
сто по 620, овчето месо — по 700

на в
Покрай всичко това още по 

вече ще се настои на заседани 
ята на самоуправитедните и 
производителките органи, ос 
вей техните членове да присъ 
ствуват и производителите, 
което вече се провежда в де-

При това ако внимателно раз 
гледаме калкулациите бие в о- 
чи, че между калкулативните 
цени и ония, по които се прода 
ва месото съществува видна ра 
злика. Калкулативната цена на 
юнешкото месо е. 800 динара, 
то се продава по 820 динара, 
на говеждото е 624, а то се про 
дава по 760, на овчето е 605, а 
то се продава по 700, на телеш

Материалите за заседания — 
на всеки работник и служител

В това отношение не е пое 
тигнато всичко, което се мо
же. Спред думите на Матея 
Игкятович, за да може само 
управлението на кепосредстве 
ните производители да дойде

ло.
Така работническото само

управление в Електронната 
■индустрия в ПъЛНИя смисъл 
ка думата ще стане — самоу 
правлеиие на производители
те.

Б. Т«
I
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Обсъждане на полугодишните баланси

ПО-ДОБРЕ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА
първото шестмесечие” да раз 
делят още по една заплата.

лелската кооперация „Побе
да” за 45%. Ниската продук
тивност при тях, обаче, се 
дължи на голямото число ио- 
возаети.

Полугодишният баланс за 
1964 година па стопанските 
организации в дн мигровград- 
по-добър от Същия период ми 
палата година. Съвкупният 
приход например е по-голям 
41 % в сравнение е първото 
полугодие па 1963 година.

Осъществяването па шест 
месечния план за 1964 година, 
обаче по математическо раз
членяване показва неизпълие 
ние ма плака с 1/96, или голи 
шният план е изпълнен с 38%, 
което все пак, е по-високо от 
миналата година, когато бе 
33,2%.

Тези цифренп данни бяха 
въведение в работата на със 
тоя.лпя се в Димитровград раз
ширен пленум, чиято центра 
лна тема бе шестмесечният 
баланс на димитровградски
те, стопански организации.

Пленумът бе проведем по 
инициатива на Общинското 
синдикално вече, а в работата 
взеха участие и Общинския 
отбор на Социалистическия 
Ьътоз, Общинският комитет 
на Съюза на комунистите и 
ръководителите па трудовите 
организации.

И анализът, и разискванията 
вътрешми- 

в почти вси- 
организа- Мостове и човешки 

животи
чепоказаха, 

те резерви 
мк м
цип достатъчно не се изгтолз 
ват. Колко е ефективното ра
ботно време, каква е произ
водствено-техническата систе 
ма, професионалното състоя
ние на кадрите, механизация 
та на производството и. пр. — 
са въпроси, които понастоя
щем ще трябва да намерят по

стопански
С ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНС 
И УВЕЛИЧЕНИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Бе констатирано, че всички 
стопански организации са за 
вършили шестмесечието без 
загуби. Оттук и мнението, 
че годишният план ще бъде 

. успешно извършен. Това уве вече място, 
ряват п фактите, че второто 
полугодие е по-плодотворно 
откъм реализиране и финан
сови ефекти.

Във връзка с положителния 
баланс е и увеличението на 
личните принадлежности на 
работниците. Най-голямо про 
центуалпо увеличение са за
бележили 
— 11,9%,
пост 6096. земеделските коо
перации 40%. търговията 37% 
и промишлеността 36%. С 
кай-ииски принадлежности 
са работници на предприятие 
„Циле”, което поради реди
ца субективни моменти, все 
още, продължава с вътоешна 
та си производствепо-техноло 
гическа „криза”.

Положителният баланс да
де възможност на някои сто 
папски организации — „Сво 
бода”, „Димитровград", „Брат кои форми и методи ще при- 
ство7, „7 юли” и „Градня" през ложат в тази дейност. Ст. Н.

От известно време в Босилеград се сгрои нов мост на 
река Драговищица, който ще замени старият почти разпаднал 
се мост станал твърде сериозна опасност за живота на хора- 

За изграждането му е обезпечена сума от 7 милиона дина
ра. Денонощната работа в две смени и споменатите средства 
гарантират скоряшното му завършаване.

та.

Разбира се, специализира
ното производство, интегра
ционното кооперираме с ед
нородни предприятия в стра 
пата, внимателното следене 
курса па общогогославската 
стопанска политика — и зана 
пред остават същността в сто 
Папското развитие и укрепва 
пе ма трудовите организации.

При това, кикак не смее да 
се пренебрегне постоянното ц 
всестранно осведомяване чле 
новете на колектива, акгажи 
рането на самоуправителните 
тела.

Но въпреки това проблемът с мостовете на територия- 
Босилеградската община няма окончателно да бъде раз-та на

решен. По-точно би могло да се каже, че това е начало в т^я 
работа. След като бъде построен най-главният мост, които в 

бе иай-голяма опасност, би трябвало да се обърнесъщност
внимание и на другите мостове, намиращи се на пътя Босиле- 
гдад — Владичин хан, главният път, по който става движени
ето между Босилеград и вътрешността на страната. Няма да 
бъде прекадено ако кажем, че повечето от мостовете, особено 
онези, които се намират на територията на Босилеградска об
щина, изобщо не изпълняват най-основняте изисквания за 
движение, какаото става между Босилеград и Владичин хан.

— строителството 
комуналната дей-

Почти на всички от тези мостове стои Съобщителният 
знак, че могат да издържат тегло до 6 тона. Обаче през тях 
денонощно минават десетки рейсове и камиони, чието тегло е 
двойно по-голямо от това, което е означено на кръглата Дъска. 
През тях дневно минават по няколко пъти рейсове ФАП, чи 
ете тегло, заедно с пътниците е над 10 тона. Също така през 
тях минават и камиони с ремаркета, с тегло над 15 тона.НЕРАВНОМЕРНО УВЕЛИЧА 

ВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ
НОСТТА НА ТРУДА

Остава да се види, колко и 
до коя степен, форумите ще 
се ангажират да оживотворят

Няколко моста не представляват проблем само с по- 
демността, но и с положението — с това как са построени, 
Например мостът при Воденици, на един километър от Бо
силеград, и Романовски мост, между Горна Лисина и Божица 
правят на пътя толкова остри завои, че шофьорите твърде 
трудно обърщат колите, за да минат през тях. В това отно
шение особено изразителен пример е Романовски мост, кой
то е строен скоро, но така е поставен, сякаш през него ще 
минават само воловски кола, а не Фалове и камиони с ре
маркета. Мостът при Воденици не само че е дотраяд и че 
подемността му не отговаря на действителното, но и подоже 
жението му не подхожда на настоящите съобщителни усло
вия- Той е построен по изискванията за движението през Ве
сна кобила, а не през Божица и Власина,- и затова именно се
га прави извънредно остър ъгъл, който шофьорите с големи 
трудности преодоляват.

Показател, който дава въз
можност по-близо да се пре 
цени трудовият успех на ед- 
Ца стопанска организация е 
нето-продуктът.

Нето-продуктът е увеличен 
с 5696. в сравнение с шестме 
сечието на 1963 г. най-голямо 

увеличение бело.Жи строителст
вото
69%, промишлеността 
Слабо увеличение се отчита 
при земеделските кооперации 
и комуналната дейност.

Нето-продуктът е в тясна 
зависимост с производител
ността на труда. Макар че про 
изводителността нарасна с 
27%, ниска продуктивност е 
забележела ппт-т ттоедппиятия-

. та---- . Пиле” (16%). ..Балкан”
(4%), локато при „Услуга” е 
намалена на 6%, а при земе

заключенията на пленума и

ПОВЕЧЕ ФУРАЖ ПРЕЗ ИДИАТА ГОДИВА
Околийската селскостопанс 

ка камара е приела плак за 
селскостопанско производст
во през 1965 година израбо
тен от Общинската скупщина 
според плановете на коопера 
циите.

Селскостопанските органи
зации все повече се ориенти
рат към производство на фу 
ражни треви като основа за 
развитие на интензивно живо 
тповъдство. През миналата 
стопанска година с тези кул 
тури беше засята площ от 95 
ха в социалистическия сек

тор. Сега се планира само на 
стопанствата на земеделските 
кооперации да се засеят 145 
ка, а в кооперация — 35 ха. 
Увеличението на площите с 
тези култури ще стане за сме 
тка на площите с царевица и 
пшеница.

Според плана за идната го
дина в обществения сектоп 
по време ка есенната сеитба 
ще бъдат засети 384 хектара 
с пшеница, а през пролетта 
— 130 ха с хибридна царевица, 
от които 70 в кооперация.

166%, търговията — 
49%.

И ако някой път се случи да не издържат теглото на 
рейсовете и камионите, — ще станат може би и злополуки... 
Кой ще бъде виновен? Именно затова клед строежа на 
моста в Босилелград, би трябвало да се обърне сериозно внима
ние и на останалите .мостове на главните пътнща в Босилегра 
дека община, които .могат да се 
ние не само със средства от бюджета на общината, нс и със 
самооблагане.

доведат в по-добро подоже-

М. Присойскп
М. Б.
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/ В града бе 
градската аптека и набавил но 
ви лекарства от Панагсрнще 
(България), създаде се фонд за 
Построяване на училищна сгра 
да в Лукавпца, а още през ме 
сец ноември бг отпусната по 
мощ от 800 \ева за работата на 
гимназията, която заопчна \чеб 
пата година с известно закъс 
пение. В цялата околия започ 
наха да работят основните .учи 
лища за пръв път след освобо 
ждението. Поради недостиг нЯ 
учители в много села тая длъж. 
нест изпълняваха младежи от 
гн.чпазята, които се натовари 
ха с тази отговорна задача. 
Всички отборлпци, учители и 
други служащи работеха без 
платно, но животът се стабнли 
зи,раше твърде бързо.

Електрическата централа па 
братя Царибродскн а първото 
предприятие, което беше нацпо 
'(Нализирано, без какъвто и да 
е закон и в него бе поставен ръ 
водител от страна на Общин
ския комитет.

Връзката между селото и гра 
да в тези дни беше особено по 
лезна. Работници, занаятчии, 
студнти доброволно заминава 
ха по селата, за да помогнат на 
селяните, а особено на ония се 
мейства, чиито домакини бяха 
иа фроот, В селата и в града ки
пеше трескав политически жн ’ 
вот. Проведоха се и няколко б 
Колийски митинга, на които се 
обясняваше 
целта на Народоосвободителна 
та борба и международното по 
лажение. Така в края на военна 
та 1944 година в Димитровград 
ко бе напълно оформена нара 
дната власт и някои обществе 
но—политически организации.

мнтети, а по селата местни от 
бори.

При създаването на тези ор 
ганн народната власт се рабо 
теше без достатъчно опит.
Но всъщност това бяха отбори 
конто действително представля 
»аха народа, които се допитва 
ха с народа и всички задачи ре 
шаваха съвместно.

В самия Димитровград Общи 
нскнят народоосвободптелеи 
комитет е създаден много по— 
късно, едвам на 2 октомври, за 
щото с работите в града отца 
чало ръководеше Околийският 
народиоосвободптелен 
В първия отбор в Димитров 
град бяха избрани Нацко Тодо; 
ров за кмет, Евстати Станудов 
секретар, Кирил Апостолов ка 
сиер, а за съветници Тодор В. 
Кръстев. Спасен Тошев, Арсо 
Пейчев и доктор Драгомир Ст. 
Иванов.

реорганизирана
АЬш^оллж Ю(/гщц б/и осЬо&дЩймгьдниишти.рашо,а/

Ьогдан 
•Николов:’

о)
ОСВОБОЖДЕНИЕ НА НИШ рмамски, дражевисткн и и еди 

чеви вошшцн.
С освобождението на Ниш, 

най-големия град в Югоизточ 
на Сърбия, германците претър 
Пяха голямо поражение. Доли 
пата па река Нишава бе напъл 
по освободена.

В Ниш станаха известни ре 
организации в състава на бри 
гадите. С нареждане на Щаба 
на 22 дивизия от 23 октомври 
1944 година в състава на 8 сръб 
ска бригада влезна и I напи- 
бродена бригада с всички 
бойци и въоръжение, а в съо 
тава на 12 бригада — I власо- 
тннека бригада.

От 13 ноември 22 дивизия по 
лучи нови задачи в боевете за 
Прищина, Вучитърн и Косове-1 
ка Митровица. 8 сърбска брига 
да, в която бе включена и I ца 
рибродска бригада, получи най 
-тежки задачи. В срок от трЦ 
Ани трябваше да освободи При 
щина, Вучитърн и Косовска 
Митровица.

След това нареждане започ 
наха непрекъснати боеве до о- 
кончателното освобождение на 
страната.

ПЪРВИ КРАЧКИ НА НАРОД 
НАТА ВЛАСТ

Наред с огромните усилия за 
снабдяване на фронта и огром 
ната помощ, която народът о

казваше на армията, на освобо 
депата територия възникваха 
постоянно нови проблеми, още 
повече че зимата пристигаше.

Новосъздадените отбори 
народна власт, обществено—-п° 
лигпгческите организации още 
негпякналп организационно о 
имрайки се на огромното 
нство от народа правеха огром 
ни усилия да се заличат следите 
от фашистката окупация-

Създаването на народна вла 
ст в Димитровградско започна 
веднага с ликвидирнето на фа 
шистката власт. В много 
и селища, особено във Висок 
партизанският отряд провежда 
ше акциите си чрез свои ятаци 
и сътрудници. В някои селища 
след унищожението на фашис 
Тката власт дълго време не се 
формираха народоосвободител 
Н« отбори, защото в това отно 
шение нямаше опит. За пръв 
път на 4 септември във Власи 
и Държина, чрез явно гласува 
не, бяха организирани Народо 
освободителни отбори. Систем 
но организиране на народната 
власт обаче започна след осво 
бождениего на Димитровград, 
когато бе създаден Околийски 
народоосвободителен

На 11 октомври бе освободен1 
Лесковец и започна битката за 
Ниш. В боеггсте при Ниш взе 
х? \частие части от 4 н 6 бъл
гарска дивизия, части на съвет' 
Ската а.рмия от север, и 22 ди
визия от юг.

на съвет

мнозн
българска днви-Четвърта- 

зия действуваше Дясно От на
шата, 22 дивизия по посока на 
Ниш от Равна Дубрава към 
Гаджин Хан, а 6 българска ли 
визия от Нишка Баия към 
Ниш. Тя много по-добре дейст 
вуваше от 4 дивизия и подпомо 
гна да се отеглят немците от 
външната отбрана па Ниш.

На 14 октомври три бригади 
от 22 дивизия направиха сил 
>ю нападение от Селичевица 
към Ниш и излезнаха на линя 
ята Бубан—Габровац до 12 ча 
са. След обед със_силни нападе 
мия Към града и съдействие с 
6 българска дивизия, която нас 

от Нишка Баня и час

С какви проблелш и труднос 
ти се е занимавал първият Об 
тцински комитет в Димитров 
град.

места

Пред вид на това, че през 
тригодишната окупация общи 
Агата бе икономически западна
ла, беше нужно да се направят 
Още по—големи усилия пред 
вид на това, че фронтът беше 
съвсем близо, а в града имаше 
големи трудности. Но когато 
се погледат протоколите от за
седанията може да 
до извода, че Общинският ко 
мгпет още в първите дни. след 
освобождението е

тъпваше 
ти от 45 дивизия* които напред 
ваха от север, около 15 часа ос
вободиха г.рад Ниш. В тези бо 
еве 22 дивизия имаше най-труд 
ма задача. В Ниш бяха убити 
около 3000 германски войници. 
На следващия ден частите на 
22 дтгвггзия установиха ред в 
града и продължиха с прочиства, 
мето на града от заостанали пЗ

се стигне
на населението

започнал да 
решава висящите проблеми. За 
почна се акция за дърва за от 
рев, есенната сеитба^ снабдя 
ването на семействата, 
домакини бяха в армията, съ 
бпраха се продоволствени 
дукти за войската и тн.

комитет.
През средрта на Септември 

на мястото на старите българ 
ски общини се създадоха] Общи 
меки народоосвободнте.лии ко

чиито

про
Край
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Дали правилникът 

ние
в »Напредък« е реален?

Проблеми на животновъдството в Лесковашказа разпределе
на личните доходи

околия

ДВА МИЛИАРДА ЗАГУБА ГОДИШНО
ЛЕСКОВАЦ, Един

анализ на проблемите на жи
вотновъдството в Лесковец, 
изготвен от специалисти при 
стопанската камара и в съде 
йствие с ветеринарните инс
пектори при Общинската ску 
пщниа, показа, че животно
въдството годишно губи по 
два милиарда динара. Причи 
ните за тази огромна загуба 
са преди всичко различни па 
разитни болести по добитъка 
и слабата ветеринарна служ
ба в околията.

Кланицата в Лесковец дава 
сведения, че в течение на из
теклата година от закланите 
11.000 говеда повече от 50 на 
сто са боледували от разни 
паразитни болести. Поради 
това често пъти не се употре 
бяват черните и бели дробо
ве ^н карантията от заклания 
добитък. Голяма част от зак
лания добитък е боледувала, 
от метил. Тези паразитни бо 
лести бяха причина миналата 
година да се получат 180.000 
килограма месо в по-малко 
от заплануваното количество 
а загубени са 800.000 литра 
мляко. Освен това към 30%

дове в общините, които да 
помагат работата на ветери
нарните станции.

С тези въпроси ще се зани 
мава новооснованото 
лнзирано сдружение на про 
изводителите на добитък, до 
като чис\ото на ветеринарни 
те станици ще трябва да се

Тези дни в босилеградската 
земеделска кооперация с изгот 
вен правилник за разпределе
ние на личните доходи. Той бе 
ше представен

увеличи и да се ангажират 
повече ветеринарни лекари, 
техници и други специалисти 
ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОТО. Също 
така по-последователно тряб 
ва да се провеждай законопред- 

писанията по здравна защи
та на добитъка.

кооперацията — се 
по 20.0000 

Става
заплащат

динара, 
въпрос сега 

колко този правилник 
мулира

и затова 
ще сти- 

които рана обсъждане социа-работниците,

В. В.

В БОСИЛЕГРАДСКО 
ЩЕ СЕ УГОЯВА ДОБИТЪК

в Боснлеградско да бъдат у- 
Гоени през идващите някол
ко месеци 1.500 овце __Г 7 7
говеда. Освен това до края 
на тази година земеделските 
кооперации ще обезпечат до 
статъчно 
фураж за добитъка през зи
мата.

Угоеният

Земеделските кооперации в 
Боснлеградско вече показват 
интерес към угояването на 
добитък в производствено 
съдружие със селскостопанс 
Ките производители. За тази 
цел кооперациите обезпечиха 
достатъчно материални сред 
ства за кредитиране на произ 

Освен това за доб

и 2.000

сено и лнстников

добитък ще се 
преработва в босилеградска
та кланица и след това изна 
ся на пазара.

водството. 
ре угоени бройки ще се да- 
Ьат и специални премии от
1.000 до 2.000 за дребен и по
3.000 за едър рогат добитък.

начинИзглед от Босилеград В.Очаква се по този
пред членовете на коператив- 
ния съвет, но и покрай това се 
гашният му вид е тема за се- 
риоВни разисквания.. „Особено 
по отношение на разпределени 
ето на личните доходи на ра
ботниците и служителите.

С оглед на многобройните за 
бележки

оотят,|в .ореховия цех(1 При 
твяне на правилника изглежда 
се е тръгнало от това, че оре
ховият цех все още 
от капиталовложения, които в 
сегашните условия недостигат 
Пренебрегва се фактът, че та 
зи стопанска - единица осъщест 
ява добри.приходи за коопера 
цията. Това
насажнения са Събрани 
25.000 килограма сено, и 
2000 килограма различни

цзго ССРНПредизборна дейноеш в
от кравите са стерилни, кое
то причинява годишно щети 

около 650.000,000 динара. 
И метилът по овцете е накел 
големи загуби на стопанство-

ПОД ЗНАКА НА ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ„живее”
на

новите избори Димитровград 
ско ще има седем местни ор 
гакпзации. От друга страна, 
това намаляване броя на ме 
стните организации дава въз

комплектиране

Целият септември за орга 
цизациите на Социалистичес
кия съюз в Димитровградско 
ще измине под знака на орга 
низацнонно укрепване редо 
вете на местните организации 
и подружници. Особена гри
жа ще бъде положена за вклю 
чвакето на досега изоставени 
те и нечленуващи нито в ед 
на организация граждани. 
Членският внос също ще бъ
де тема за разискване. Непла 
щакето
уредкост, а не за недоверие 
отричане и незачитане орга
низацията като решаваща си 
да в самоуправлението и об 
ществення живот па гражда
ните.

Мнозина членове и днес в 
организацията на Социалисти 
ческня съюз не виждат най- 
публичната трибуна, от коя 
то се издигат актуалните про 
блемн на всекидневието.

върху правилника, 
които станаха след приемането 
му, и въз основа на един по- 
задълбочен анализ, 
до извода, че той съдържа ре 
дица слабости.

Неприемливо е за едни 
щи работни места, при същи 
квалификации, да

то.
В Лесковашка околия рабо 

тят 18 ветринарки станции 
с известно число районни ам 
булактории, които са ангажи 
рани в спречаването на зара. 
зителните болести по доби
тъка. Чрез ваксиниране, п из 
куствено оплождане се води 
борба против заразителните 
болести. По този начин изтек 
дата година са оплодени 8 на 
сто от кравите, което все о1 
ще не е достатъчно.

Поради това е предложено 
формиране на отделни фок-

лято в ореховите
над.
над

семе
се стига заможност

на силите и равномерното 
разпределение в различните 
отрасли на обществено- поли 
ческия живот.

им
на.

Освен' това заи съ- поддържане 
заделена 

сума от 1600000 динара за та
зи цех до месец април. Това 
говори, че има достатъчно сре 
дства.

За отбелязване е обаче и фа
ктът, че докато на работници 
те заплатите са увериченп 2 — 
3.000, при служителите 
лнченп и с 10.000

на насажденията е
се заплаща 

различно (разликата е 5.000 ди 
нара). Конкретно, касае се за 
ореховия цех 
„Напредък”, 
динииа,
се заплащат, по 15.000 динара, 
а работници на еднакви работ
ни места в другите

Ст. Н.

при кооперация 
като стопанска е 

където работниците
В Босилеград

говори само за не

0 в новия 
водопровод — 
замръсепа вода

са уве-цехове в динара.

ГОЛЕМИ ОВОЩНИ ПЛАНТАЦИИ Трите последователни ана
лизи на водата в новия водо
провод в Босилеград,, каправе 
нп от Завода по здравеопазва 
пеш във Враня, показаха, че 
водата, която босплеградчани 
пият не е добра. Тя съдържа 
много бактерии. Вече е изда
дена и препоръка за избягва
не на тази вода, понеже пред 
ставлява опасност за здраве
то на хората.

Откъде толкова бактерии) 
във водата?

При построяване на новия 
водопровод, което стана неот 
давна, водата не е хлорирана 
както трябва. Не са хлорира 
ни п каптажът и дренажа и 
те са станали гнездо на раз 
нп микроби. Освен това не е 
добре отстранена земята от 
стария каптаж, от който вода 
та влиза в новия- Дренажът и 
ден днешен не е ограден, кое 
то създава условия за замърс 
яване на водата.

— Тази година 80 вагона първокачесствено грозде »свърх
дове и още някои обекти.

Все пак, най-важно от вепч- 
ко е въвеждането на напогггел 
на система на около 220 хекта 
ра площ, с което добивите ще 
се увеличат. Първо ще се пое 
трои напоителна система за ра 
внинната част.от плантацията,

плана«
Лесковац, септември —

На потребителите в Ниш, Бел
град, Лесковац и някои други 
градове у нас селското стопан 
ство „Плантажа” в Лесковец

Здрава организация дава
възможност на членовете да 
се изказват, обсъждат, пред
лагат, изобщо, взимат дейно 
участие в обшествего-полптн 
ческия и културно-просветен

а след това — и за останалите 
площи. В план е микроакуму- 
лацпя с мощност 80 000 куби
ка вода, която струва 4 мили
она динара. Ще се използват 
п водите ма Ябланица, която 
протича край плаитацпте.

предложи в началото на този 
месец качествено домашно гро 
зде, наречено „кардинале” кое 
то между производителите на 
грозде и на световния пазар и 
ма високо реноме. Това грозде 
за първ път произведено в на 
шага страна е по-качествено 
от афусалията, по-едро и по-из 
дръжлнво за транспорт, а при 
това по-рано узрява. Едни ки 
лограм „кардинале" в Леско
вец се продава по 120 — 140 ди 
нара ,докато в другите места 
незначително по-скъпо поради ‘ 
разходите около транспорта.

Тази гдииа от новите планта 
Дни лозя, които са засадени 
недалеч от Лесковец се очак
ват 80 вагона грозде. Това ко
личество ще бъде „свърх пла
на”, защото от тези плантации 
не се очакваше род през тази 
есен.

живот на комуната.
С Тази цел и в тая насокаВ. В.

тези дни в димитровградска 
Та[ комуна се устройват съ-* 
брания с ръководствата 
подружгнцмте и местните ор 
гапизации. -Такива събрания 
досега са проведени в мест
ните организации в Смнловци' 
и Камешгуа, а в течение са в 
останалите села.

Лесковац през иьрвише 7 месеца
наУвеличение но производството

Промишленото производст
во в Лесковашка околия през 
първите 7 месеци тази година 
е с 29 на сто в повече от осъ
ществения обем па пропзвд- 
ство през същия период ми
налата година, докато реали
зацията е по-голяма за Збш ла 
герът намален за 21 на сто. И 
покрай това, че промишлено
то производство е чувствител 
но по-голямо от това през 
1963 година, тазгодишният пл 
ан е осъществен с 3 на сто 
под запланирания обем.

Най-добри производствени 
резултати постигнаха тюткже 
вата и химическата промиш
леност, електростопаиството и 
графическата промишленост, 
а по-малко производство от 
запланираното са постигнали 
текстилната и метална про
мишленост и предприятието 
за преработка на кожи и обу 
вки.

тия през първото 
чие изнесоха в чужбина гото 
ви произведения за 77 на сто 
в повече в сравнение със съ
щия период миналата година. 
Пламът па износа е осъщес
твен с 48,3 па сто 
мия плам 
памиката на износа да се уве 
личи през второто полугодие 
и по този начин 
ш 1я обем па 
по да се осъществи до- края 
на годината.

шестмесе-

Порадн постоянния отлив 
на гражданите във вътреш
ността ма страната и тяхно 
то преселване в града, след

от годпш- 
II очаква се дп- В. В.

запланира- 
нзнос иапъл-

Новите плантации заемат 
площ от 650 хектара, от които- 
с лозя са засадени 550 хектара 
а останалите 100 се засаждат 
с ябълки, круши, вишни и дру
ги овощни дръвчета. Досега 
са засадени 330 хектара с ви- 
нова лоза, а останалите площи 
ще се засадят тази есен и 
през пролетта идната година, 
доколкото бъде обезпечен са
ден материал.

Въпреки голямото

Жънейки
йочинал

Жънейки на нивата си неда
леч от село Долна Лгобата вие-изоби-

лие едва сега предстои хората 
иа плантацията не са спокой
ни. Те предприемат още от се
га мерки, за да дочакат готови 
беритбата от новите лозя. До 
плантациите се строят хубави 
пътища за транспорт, 
се нови сгради и пр.

Но строежът на 
обекти едва 
Предвижда се в скоро 
построяването, на помещения 
за преработка на

70-годишниятзапно починал 
старец Мите Дойчинов.

През първите шест месеци 
тази година вносът на сурови 
инп материали е по-голям с 
31,7 яа сто ь сравнение съссъ 
щия период миналата година. 
Стойността ка износа на гото 
ви произведения показва тен 
денция към бързо нараства-* 
ке и абсолютно е по-голям от 
вноса на суровини и матерна

Понеже нивата се намира бли 
зо до селото Мите оставал да 
жъне и нощем. Едно утро оба
че когато жена му донела обед 
и си отишла Дойчинов станал и 
започнал да жъне, напълнил е 
дна ръкойка и с нея и паднал.

За отбелязване е, че през 
вота си Дойчинов е бил здрав 
човек и нито веднъж не е тър 
сил прмощта на лекаря.

строят

помощните 
сега предстои.

време жи

гроздето, 
с мощност 500 вагона, след то 
ва хладилни за 200 вагона

ли. По случай освобождението на Димитровград в Общин
ската скупщина бе устроен прием.Промишлените предприя-пло В. В.
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Комунални ироблеми на нашите градове

Избирашелише иред обща задача
НЕУМЕСТНА „ШЕГА"цс па мои водопровод ог Лю 

бераджа за Бабушмица чрез 
местно самооблагане.

Предвижада се Общинска
та скупщина да даде имот от 
общонародно имущество на о 
тшп стопани през чиито имо
ти ще бъдат прокарани пъти
щата. Също така тя се наема 
да обезпечи валяк, камеш го- 
трошачка и да определи мяс 
то за камеиолом.

През септември всички по 
дготовки трябва да завършат 
за да може да се побърза с и 
окопните работи и поставяне 
то па камъка. М. Б.

чн Дел„ Стол-Киевац, Любера 
джа-Раков-Дол-Цървена ябу- 
ка и Брап писвац-Богдаиопац- 
Щърбовац. Според плана, пре 
движда се до края на година 
та всички села в общината да 
обезпечат 19.510 кубически 
метра камък за настилка па 
пътищата.

Само 13 села между Бабуш 
ппца и Звопска баня трябва 
да обезпечат 6.180 кубически 
метра камък за поправка на 
пътя, който да свърже общи
нския център с бамята и не
йната околност. Наскоро ще 
се пристъпи и към построява

Целокупното развитие на 
бабушнмшка община на
лага подобрение на съоб
щителната мрежа.

ножовете, под претекст, 
„шегували”.

Не би било толкова чудно а- 
ко тази „шега” идваше от дру
ги младежи, не от ученици. Еди 
пият от тези двама младежи ве 
че има склоности към пиянству 
взне и подобни сцени.,.

Остава да се види колко мла 
дежката организация влияе на 
такива младежи и дали 
на отговорност тяхното поведе
ние на улицата и по заведения-

че сеНа 1 септември младежите 
Александър Стойнев и Минко 
Боянов се отбиха в „Кин-Стан” 
да вечерят. Най-напред търси 
ха храна па вересия, говорейки 
че нямат моментално пари и че 
по-късно ще се отбият, за да 
си платят сметките. Когато тях 
пото желание не беше удовле
творено, те поръчиха вечеря и 

платиха веднага. При тръг
ване взеха два ножа. На следва 
щия ден те били осведомени, че 
в гостилиичарското нредприя- 

зиаят за това и върнали

Редом с разискванията по 
проекто плана за седсмгодпш 
пото развитие на общината, 
конто наскоро ще започнат 
по подружимците на Социалц 
етическия съюз и на събрани 
ята ка пзбцрателпте, ще се ра 
згледа планът па Общинския 
отбор на Социалистическия 
съюз за построяване на пови 
и реконструкция на същест
вуващите пътища в община
та. Общинската скупщина о 
дала съгласие ка искането за 
.местно самооблагане и вече 
през идващите месеци събра
нията па избирателите и оста 
палите масово-политически о 
ргапнзацпп ще определят кон 
кретнп задачи. Според плана 
4.660 домакинства във всички 
села с 1.470 волски впряга 
през идващите няколко годи
ни ще извършат поправка на 
пътя втори разред Войпици- 
Своге, на пътя трети разред 
Долни Стрнжевац-Бежнце, Ба 
бушннца-Звонска бамя и Ве- 
Кпко Бокпнце-Д. Прпсян, как 
то и построяването на пътя 
четвърти разред Звоици-Ву-

вземаси

та.
Р. К.тие

Що е това истински мотел?Още едни обект, който по сво 
сто предназначение и важност 
надминава местните рамки е 
предаден за използване на все 
по-големпя брой пътници — ту 
ристи на международния път 
Ниш—Димитровград.

Този мотел поставен на край 
пата южна точка на димитров
градската котловина в подножи 
ето на „Мъртвицата” доминира 
с големината си, без някакви о 
собени архитектурни претензии.

Преди няколко години се ро
ди идеята, по-точно наложи се 
необходимостта на стотия кило
метър от Ниш да се построи мо 
тел със скромен капацитет, кой 
то ще даде на пътниците възмо 
жпост за приятна почивка.

Покрай другото, локацпята на 
мотела представляваше отделен

Миснии
нетното над самия мотел да се 
озелени с платаци в почти ст
рого шах-мат разпореждане, ко 
ето само 
на пейсаж, представлява пъден 
неуспех.

И когато става дума за обек- 
които трябва да ни репрезен 

тогава е илюзорно да се 
каквито и да е оправда

ят. сили и фантазии имаше

по-големите градове, които гара 
итират качествено развлечение.

изграждането 
обмислен и

проблем. От няколкото предло
жени възможности трудно беше 
определянето за която и да с, от 
една страна зарад оскъдните да 
нни и технически елементи, а 
от друга зарад недостатъчно пр 
оучената проблематика.

Оега обаче, когато всичко е 
готово, поставя се въпроса за 
неговото оправдание.
„мотел” в случая ме е правил
но и достатъчно дефинирана. 
Недостига онова, което строго 
го отделя от всеки друг хотели 
ерско-гостилничарски обект.

Истински мотел е предназна
чен изключително за моторизи
рани пътници, които след дъл
гия и изморителен път желаят 
при добра услуга не само да си 
починат, но и да извършат ну 
жния сервис и отстранят някои 
аварии на колите. За целта все 
ки мотел има сервисна работил 
ница и бензостанция, добре ор 
ранизирано паркиране, скрито 
от непоносимото лятно слънце 
и редица други дребулии, които 
могат само да допълнят основ
ните му функции.

Паралелно с 
на мотела малко е 
въпроса за уреждането па окол 

къдсто могат да се из-

нарушава красотата

ността,
ползват природните красоти по 

стария манастир за 
разходка и рекреация пе само 
иа любопитните чужденци, но и 
готовността на местното иаселе- 

него любимо

ти,посока па тират,
Думата търсят

нкя.
достатъчно.

Ипг. арх. Иван Георгиевние да направи от 
курортно място. Опитът простра

,лшягттт 1 Лоша проява
е влезла в житодиния съсед

то на другия. В такива слу
чаи причинената щета не на 
дмикава няколко стотни ди
нара, а разходите за 
разкарвания надминават ня- . 
колко хиляди динара.

Подобни случаи 
Долна Любата, Назърипа и 
други босилеградски села.

Глобите, конто налага съд
ът в такива случаи не са 
леми и съвсем естетсвепо ни
кой няма полза от подобни ра 
зкарвакня- Нужно е органи
зациите на Социалистическия 
съюз да се позанимаят с този ... 
въпрос, а съвсем естествено 
и 'мировите съвети, конто са 
длъжни да действуват в тази

Полските щети още са ма- 
явление в Босилеградс-сово

ко.
Особено сега по време на 

прибиране на реколтата
Обаче не винаги има о

СъД ив по
лето.
правданне за вдигане ка шум 

съдилища и други разкар
вания. Често пъти стойността 

шета е много

има още в
по

иа причинената 
по-малка от разходите за съ- 

Но някои селски стопани 
„разчистват” 

И за

От всичко това мотелът в Ди 
митровград има обект с 39 легла 

иай-основни
го

да.и няколко други 
помещния, което не дава възмо 
жиост на. пътниците за по-дъ-

начинпо този
сметките помежду си. 
най-дребни щети те искат съ 

излезе на място, търс-
лъг престой и оставяне на це
нни девизи. Преобладава погреш 
мото мнение и всички надежди 
са отправени към мотелския бар 
който трябва да бъде достатъч 
ма .примамка” за чуждестранни 
те гости, но при това се губи 
предвид, че болшинството гости 
такива развлечения търсят в

Аът да
ят преценка на агрономи и«А
пр.II нека ка-За пример само, 
жем, че жителите 
Гложйе отиват на съд 
зарад това, че кокошка иа е-

на село 
само насока.

Б. В.
СЕЛО .ЗВОНЦИ

нас шепа бойци, отдалече- 
Вас, но близо до опти

ка което избухна първо

на
Из нашето революционно минало III! ОТ

шето.
социалистическо Въстание на 
23 септември. Ние сериозно и 

чувствуваме 
немощта на

Периодът от месец май 1926 
до. ноември 1928 година е харак

терен с това, че, в югославска
та комунистическа партия дой- 
не до разплатр © фракциите и до 
Четвъртия конгрес на ЮКП- 
Югославия пък икономически 
зависеше от едрите финансови 
монополисти в света. Цените 
на селскостопанските произве
дения стигнаха до“безценица, 
докато селските дългове растя 
ха. Крал Александър стана ре 
шаващ фактор в.!Политическия 
живот на' страната.

При такова международно 
и вътрешно положение в стра 
ната па.ртнята не беше в състо 
яиие да се справи с положе
нието, защото в нейните редо- Още в началото на писмото 
ве Цареше антифракцйонна димитровградските комунисти 
борба), ватова започна -безми- заемат остро становище по въ 
лостна борба срещу фракци- просите за фракционните бор
ите. Този курс започна първо в би в Партията и дават пълна 
Загреб, където с партийната подкрепа на становищата по 
организация ръководеше лич- тези въцроси, изнесени в пис- 
но Йосггп Броз Тпто. Тази ор- мото на ИК на Коминтерна. 
ганизация изпрати писмо до „Другари, се казва в писмо- 
ИК на Коминтерна за състоя- то на димитровградските кому 
нието в Партията, а през април нисти, според Откритото писмо 
1928 година ИК свика заседа- на ИК на Коминтерна комуни 
ние на партийните ръководи- етическата младежка организа- 
тели на ЮКП. От това съве- дия в Цариброд,, а в^а'основа на 
щание бе изпратено открито пи 
смо на Изпълнителния коми
тет до всички членове на 
ЮКП. В това писмо бе напра
вен анализ на положението в 

Югославия и порицани неггрин- 
цига1алните становища на две
те фракции и опортюнистйче- 

и на лесната (и девата)

Антифракционно становище на партий
ната организация в Димитровград

- непосредствено 
• трагедията за

Партията носим поотделно на 
своите дтлсщп отговорност за 
последиците от тези пораже-Запозпаваме пашите читатели със съдържа- 

едпо писмо на партийната организация в ння.
Ние непосред-

септемврнй-
нието на
Цариброд през 1928 година изпратено до Централния 
комитет па КПЮ и СКОЮ, което представлява мне
ние па организацията във връзка с отвореното пис- 

Изпълпителпия комитет на Интернационала.

взехме
ствено участие в 
ските борби на Българската ко 
мунистическа партия- Взимай
ки участие в тях и сега сме го 
товп да минем границата при 
нови 23 септември.

мо на

-та партия — това е смъртоно 
сен бацил в нейния организъм. .<„ЮКП в тоя период. Завършвай 
Престъплегше е правила Пар
тията досега, допускайки в ре 
ловете й да се създадат фрак 
цни...”

По-нататък в писмото се из 
насят становища и отправя ос 
тра критика до Централния ко 
митет зарад неактивност и не- 
Поаледова|гелна борба срещу 
фракциите и редица въпроси 
от вътрешнопартийния живот.
Димитровградските комунисти 
считат, че Партията не е гото 
ва да мобилизира масите в слу 
чай на война. Също така не са 
използвани всички легални и 
селски маси. Говорейки по-на- 
татък за работата иа Партия
та в писмото се привеждат два 
примера, когато през 1917 годи 
на Болшевишката партия в 
СССР извоюва победа, благода 
рение на своето организацион
но единство и второ • — усло
вията, при които Българската 
комунистическа партия през 
1923 година претърпя пораже
ние. В писмото се изнасят ста 
новища и оценка на септември 
йскггге дни 1923 година в Бъл
гария и състоянието в.тяхната 
Партия, сравнявайки това с

положението в редовете навдигнати в писмото те изразя
ват в писмо до Централния ко 
митет ЮКП и СКОЮ от септем 
ври 1928 година. .

Влезнахме организирано в 
ки становището по тоя въпрос редовете на това революцион-

: но движение но не можем ра
внодушно да се отнасяме към 
същите грешки в Партията и

в писмото се казва:
„Другари, скъпо ще коства 

работническата класа на Юго
славия тази мека н нерештггел- Съюза, а конто се правеха 
на акция против неболшевнш- Българската комунистическа 
ките елементи в Партията и партия до 1923 година, и които 
Съюза. Хвърлете още един по костват толкова много -жертви, 
глед на 9 к>ни 1923 година. Апе И затова грешките, които ви
зираме към Вас. Вземете поу ждаме, че се правят тук иска 
ка от това неопределено дър- ме да посочим, за да не се по- 
жание на Българската комуни 
етическа партия този ден.”

Завършвайки писмото дими-

в

втарят занапред.
Считаме, че това е наша АЛъ 

жиост към движението и поне 
же сме съзнателни за отговор 
ността си ако продължим да 

„Доста приказки, доста фрак мълчим, излизаме с това пио- 
ционни борби! Който не може мо, надявайки се, че ще му бъ 
без това, нека върви! Ако не Ае обърнато нужното 
иска - с добро — ще бъде със ние", 
сила, прекадено много

тровградските комунисти изтъ
кват:

онова, което знаем от недора 
зуменнята в Партията и имай 
ки предвид напътствията на ИК 
на Коминтерна за остраняване 
то им, заемаме и ние свое ста 
новише. Независимо от 
наблюдавайки как Партията и 
Съюза не обръщат внимание 
на известни въпроси от голя
мо значение за движението, спи 
раме се върху тях, ръководей 
кн се от желанието да призо
вем централните ръководни ор 
ганн да обърнат по-голямо в ни 
мание, каквото налага сериоз-

внима-

Това писмо на Димитровградудари
са нанесени на движението от ските комунисти, отправено До 
бъбривите блрократи-опортюни Централния комитет пред сви 
сти. Без тях хиляда пъти е по- клането на Четвъртия конгрес, 
добре. Ако не са изхвърлешг от когато беше поставен на дне- 
нашите редове досега, нека се вен ред въпреа за ликвидира- 
изхвърлят сега! Работниците от не на фракционните борби мо

же да се оцени като голям при 
нос към борбата за единство 
в редовете на Партията и по- 
държка на антн фракци ония 
курс в Партията, който поведе 
другаря Тито в Загреб.

това,

ската 
фракции.

Откритото тшемо намери ши 
членовете на фабриките и подетата ще на

мерят свои водачи. Ако те не 
знаят добре да говорят, те по
не ще бъдат верни и предани 
на своята класа...

Другари, това са въпроси, ко 
пто не ни дават спокойствие,

рок отзив сред 
ЮКП. То бе обсъдено и от чле 
новете на партийната и младе 
жка организация в Димитров- 

(тогава Цариброд). Ста
новището си по въпросите, по

ността на въпросите . 
Фракцията в Комунистическаград

Б. НИКОЛОВ



БРАТСТВО

Па 5 септември партизаните от трите отряда — Царибродски, Фердипандски и Пиротски па 
другарска, среща си спомниха за много преживелици от съвместните борби през лятото на 1944 г.

НА ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА
В ДИМИТРОВГРАД

На изложбата за достиженията на Димитровградско бя
ха изложени множество учебшнди и други книги и вестници 
на български език.

В Димитровградско бе търже 
ствено отпразнувай Деня на ос- 1

вобождението. Поместваме ня
колко фотодетайла от тези ма
нифестации.

Снимки: Д. Янкович

1з вамегащ^ партизаните посетиха гробовете иа своите
другари Георги Петров и Рашко Железков.

а
При откриване на възпоменателната плоча в Каменица 

говори Кирил Трайков.

На снимката: Откриване на плочата.
ТУцептъра па ®ело Каменица, където пре ди двадесет години бе проведена първата въо- 
пом!нателТаЯплоча разформирапа Ф^истк ата община, па 7 септември бе открита въз-

\



Баоа Милойка от Извор — 

най-старият жител в Босилеградско
МИНАЛОТО В ЛЕГЕНДИ

ОТМЪЩЕНИЕТО НА ПОП МАРТИН
Минаха старите вре

мена. От старите хора, 
в този кран, които 
за тях нещо знаеха ос 
танах сп.ио аз. Много 
четех и днес чета. Оби 
чам историята и гсогра 
фията. В литературата 
никъде не намерих ни
що записано за поп Ма 
ртин от Трън. Запити
те това, което ще ви 
разкажа, като че наето 
яваше каза Васо Дунге 
ров от Погапово, село 
край ждрелото на Ер
ма, недалеч от прочу
тия Погаиовски манас-

ци избиха. Много пот па раята 
спасили. Защищавали народа 
от зулуми. Колкото повече изби 
пали тургчите, поп Мартин; все 
повече мъчела една мисъл. Ис
кал. па всяка цена да снеме 
главата на софийския паша. Но 
как? Най-после решил. Един 
ден казал па момците:

—• Кого да изпратим в Ниш 
да стане слуга на пашата и да 
му откраде печата?

— Онзи, който одра жив ко
зел, предложили в хор всички.

Имам само един син и него 
ще го изпратя а Ниш да стане 
слуга па пашата, казал момъкът.

Голобрадото момченце, отишло 
в Ниш и 7 години верио служи
ло пашата. Седмата година отк
раднало пе-чата и го запелс в 
манастира. Тъкмо по това вре
ме дружината, запленила един 
учегI турчин. Завели го в манас 
тира и па сила го пагсаралн да 
напише писмо до софийския па 
та, уж пашата пише от Ниш 
и го капи е най-хубавата кадъ
на да му отиде па гости.

-— Поласкан от поканата, па
шата се докарал и тръгнал за 
Ниш, а в чезата до себе си сло 
жнл пай-хубаватт кадъна. Път
ят го водел по „трънски друм” 
Когато тръпчапи видяли омраз- 
лия паша изпратили хабер на 
поп Мартин. Поп Мартин с до у 
жината ги изчакал при Вело по
ле. Там убили пашата и кадъ
ната, а чезите продали па турс 
ки цигани.

Така поп Мартин отмъстил 
па турския паша.

страх, само в(1ии смелчак ско
чил и казал:

— Аз!
И той веднага забил ножа в 

жива месо. Докато овенът сте
нел, а от очите му капели съл
зи. мъжката ръка па момъка не 
трепнала.

Поп Мартин се обърнал към 
момците:

— Докато драхме овена, изда 
де ли дружина и поята?

— Не! — едва се чу шим.
Докато драли козела той сил 

по крещял, а когато издъхнал 
поп Мартин се обърнал към мом 
гтте.

— Издаде ли козелът козите 
и поятата?

— Не.
— Момци, аз ви събрах да бъ 

дем хайдути да вземаме ,„гасна 
та” която пътува от Ниш, да от 
пемаме златото и носим в манас 
тира, да убиваме турците, къде- 
тс стигнем.. . Нас ще ич прес.ле 
дват и гонят, а ако заловят ня
кой ще го подложат па силни 

ята се приготвили и стигнали мъчения, ще пи дерат като ове 
в дворовете на пашата. Според на 1( козела — ще пекат на о-
обичая, пашата приел попа при гъп, но от пас пито един да не
себе си, а попадията завели ка издава дружина и ятаци. Който 
дъните в харема. Два дни паша , ке може да подпесе това _ пе. 
та хубаво ги гощавал, а на тре ,сп остане. А сега, хайде в мана 
тия ден изчезнал. Сеизите каза стира да се закълнем.

Всичко занемяло. Оня момък 
който одрал овена и козела, от 
ворил вратата па манастира, а 
след него влезли 15 души, дру
гите останали в двора.

Започна дружината на поп 
Мартин да хайдутува. „Хасна- 
та” пресрегцаха, а златото ук
риеха в манастира. Много тур
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тир.
Това беше през П

век...
Така. започна той приказката 

за отмъгцението на поп Мартин, 
трънския духовен наместник от 
онова време. Чест гост му бил 
софийския паша. Веднъж паша 
та повикал попа и попадията на 
гости в София. Попът и попади

— Ог нашпя въздух, мляко и 
сирене няма по-добър лек — ка 
зва тя.

Днес баба Милойка има голям 
брой внуци и правнуци.

Баба Милойка Петрова от се 
ло Извор, Босилеградско сигур
но е надхвърлила 100 години,, 
Не съществуват точни сведения 
кога е родена, но според нейно 
изказване, преди повече от 110 
години.

Посетихме я тези дни. Баба 
Милойка Петрова спокойно бе
реше сливи за ракия. Тя добре 
си спомня много детайли от вре 
мето на турците. Когато тези 
краища са освободени от турско 
то иго тя е имала 24 години и 
по това време се омъжила.

Крепката старица все още се 
чувствува добре и не отива при 
лекар. Също добре и вижда. Ма 
кар че има толкова години, тя 
още работи физическа работа.

В.

Пасиопиран 

овощар 

в Погапово
ли на попа, че пашата е зами
нал някъде и че му е заръчал 
веднага да напусне София. Поп 
Мартин замолил да му дадат 
поподията, но турците закани
телно отговорили:

— Няма. попадия, няма пагиа! 
Заминавай докато ти стои гла
вата!. ..

Попът, като видял че зло му 
пише, пришпортил коня и прие 
тигнал в Трън, навъсен и по- 
срамен. Веднага свукал на до
говор най-близките су сътруд
ничи.

— Какво да правя? — казал 
попът навъсено. — В опасно по 
ложение съм. — Попадията ми 
отнеха, а сега е ред на моята 
глава.

— Скрий се в. манастира, кра 
ят е затулен и турците трудно 
ще го открият — съветват го 
приятелите (турците два пъти 
са палили манастира всичко жи 
во избивали у него, казва леген 
дата. Два пъти и мечки се из
веждали, загцото манастирът за 
пустявал напълно).

Щом като Мартин пристгиг- 
нал доверили му управлението 
над манастира. В него имало 30 
калугери и калугерици. Манас
тирът имал много овце, коне и 
говеда.

— Всичко имало в него и. ■. 
„птиче мляко” дето се казва.

Мартин само едно си мислел. 
Кроел пъклен план за отмъще
ние. От околните села събрал 
тридесет най-силни младежи, 
които постоянно се настанили в 
манастира, обкръжен с девстве 
ни гори, които въоръжил и нау 
чил да ръкуват с оръжие. Кога 
то всички подготовки били завъ 
ргиени поп Мартин ги извел в 
двора и казал да доведат един 
овен и един козел.

— Кой от вас иска жив да о- 
дере този овен и козел?

Всички младежи изтръпнали, 
па някои треперели коленете от

Зарко Андонов, селскостспан 
ски производител от село Пога 
ново през последните пет годя 
ни е облагородил над 400 диви 
круши и ябълки. На този па- 
сиониран любител на овошки
те и прохладни есенни дни да 
над 70 години) през дъждовни 
те и прохладни екенни дни да 
засажда стъблата на дивите 
круши и ябълки в новите ово
щни градини, а през ранна про 
лет да ги пресажда.

Миналата година Зарко Андо 
нов взе над 60.000 динара за 
круши от първите плодове.

Овсен овощарство 
Андонов отглежда и стадо овце,

М. Б.

М. Бакпч

ТОВА ЛЯТО В ДИМИТРОВГРАД

Зарка

Има ли живот 
ц на
Меркурий ?

Доскоро Меркурий, найгбли 
сконамиращата се планета до 
слънцето се считаше за небе 
сно тяло, на което няма ника 
ква атмосф‘ера.

През 1963 година съвет
ският астроном Козирев от 
крил, че в спекгърак на Мер 
курий има водород, 
вият колега Морозов неотда" 
вна забелязал присъствието 
на въглена киселина-

а него-

ГОСТИ ОТ СОФИЯ

На йочиЬка — след йочиЬка
Текст и рисунки

М. ПЕТРОВ
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