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V.

Р ожденият ден на нова Югославия
Върху югославския герб, под шестте факела, сим 

волизира^ди шестте социалистически републики на 
Югославия, е Изписана една дата: 29. X. 1943. Тази 
дата. означава деня на раждането 1и нова днешна 
Югославия. '

I. дукт, който принадлежи 
на предприятието или уч 
реждението, но и по отно 
шение на оная част, коя
то принадлежи на общест
вено-политическата еъв— 
мрстност за задоволяване- 
на обществените потреби, 
особено на ония, които не- 
могат да се осъществяват 
в самата трудова органи
зация.

Зародишът в създаване 
то на материалната база 
на новата югославска дър 
жава и нейното н.ово сто
панство 
на войната, 
бяха издадени редица ре 
волюционни актове със со 
циалистическо съдържа
ние.

тия, с който в стопанство 
то се установи началото 
на общественото самоуп-

стическите 
От селските' 
бяха отнети всички земи 
над 25 хекара. Тези земи, 
към 50 на сто от отнета
та земя, бяха 
на селската беднота, а дру 
гата част мина в обществе 
на собственост, като бе да 
дена на селските трудови 
кооперации и на държав 
ните селски стопанства.

Към края на 1946 годи- 
скушцина

предприятия, 
стопанства

равлеиие на непосредстве 
ните производители и се 

разделени __ започна процесът на преу 
стройване на държавния 
облик на собствеността в 

собственост.

пада по времето 
Тогава още

- През война н революция
обществена 
От тази година гогославсТова стана на ‘ Второто 

заседание на Антифистко 
то вече за Народното осво 
бождение на Югославия 
(АВНОЮ), състояло се в 
босненския градец Яйце 
на освободената по онова 
време територия. АВНОЮ 
тогава беше ггредставите- 

упражняаащ

АВНОЮ става върховен 
законодателен и изпълни ките трудещи се все по- 

непосредствено поемат уп 
равляването и ръководе
нето на своите работи в 

организации,

В първите дни след вой 
ната бе извършнеа екс-телен орган на Югославия 

с всички отлики на народ 
но правителство, отнема се 
на тъй нареченото югос
лавско. задгранично пра
вителство правото на за
конно правителство, а на 
крал Петър се забранява 
завърщането в 
и бъдеща Югославия да 
бъде изградена върху фе 
деративни начала.

проприация на имущест
вата на куизлинговците и 
бе секвестирано 
имущество на чуждестран 
ните
1945 година бяха предприе 
ти мерки за ликвидиране 
на частните

Динамично 
стопанско развитие

на Съюзната
трудовите 
предприятия, учреждения 
училища болници и пр., 
в обществено-политичес
ките съвместности (общи
ни, околии, републики и 
федерация), и то във все 
повече области и отноше-

цялото издаде закона за национа 
лизацията и тогава бяха 
обявени за държавни вси 
чки мини, 
вият а и СЪ1 
началото г*

капиталисти. През
Разгърналото се общест

вено и работническо са
моуправление в предприя 
тията предизвика общо ди 
намично развитие във вся 
чкм области. Това се пот
върждава и от най-нови
те статистически да-нни.

През последните шест 
години социалистическият 
сектор е осъществявал 70 
процента от съвкупния об 
ществ^н продукт на стра 
ната. Д< края на 1964 го
дина това участие ще до 
стигне 80 на сто. Общест
веният продукт на този се 
ктор е увеличен от 1.989 
на 4.561 милиарда, а на
ционалният доход 
1.834 — на 4.181 милиар
да динара. По същото вре 
ме броят на заетите в об
ществения сектор на сто
панството се е увеличил 
от 2,4 на 3,3 милиона ду 
ши. Изградени са 500 000 
жилища с 25.000.000 квад 
ратни метра ползваема 
площ, а в края на минала 
та година са се намирали 
във фаза на изграждане 
нови 138.000 жилища.

Понастоящем в Югосла
вия се търсят нови реше 
ния за преразпределение 
на националния доход в 
полза на стопанските орга 
низации, за да се обезпе 
чи още по-ефикасно сто
панисване.

1Води, търго- 
щенията. В 
Д.948 година 
-дац$ра>шацио

лен орган, 
политическото ръководе
не на Яародоосвободите- 
лната борба. На това исто 

бяха

банки, бяха 
отнети военните печалби 
и проведена валутна ре
форма. Същата година бе 
изгласуван законът за/М, 
землената собственосдууу

страната
бе

Ц’
рическо заседание 
поставени основните зада 
чи на народната борбб, ко 
ято беше в разгара си — 
да се изгони фашисткия

ния.
С този принцип, който 

Чрез 1953 родина залегна 
конституционния за- 

ДвАе проникната и нова 
тмЮгославска конститу- 

миналата година, с 
самоуправлението 

мКмЛАа всички трудови 
ага&вшации-стопански и 
МвгеЛВДНски.

югославска Кон . 
Ьиге^ЯЕйвт^фиета на 7 ап 
рил 196Я/година отбеляз
ва началото на нов етап в 

гитуционно-правното 
5Я?е на страната, е- 
ЙУ който намира все 
нгна проява започна 
|гроцес на прераства 
на властта от власт

[е
През тази година 

на да се мени и междуна 
родното положение на На

ргоРбствЯ1*(7ст 
година позе;

започ

който се отнеха вс аксимум
родоосвободителното дви- ми от банките и към 10 XI
жение. Първите контактии неговитенашественик п :

вътрешни сътрудници, да 
се осъществи и образува 
федеративна държава, ос 
новаваща се на народна

със силите на антихитле-
КО! онна еристката коалиция бяха

5'становени чрез военните
мисии, а наскоро и чрез Тези и др; нти
други форми на сътруднидемократична власт. а, ков живота на ела

Това откривашеВторото заседание честно.на вия бяха :9стта
А-ВНОЮ прие Деклара
ция, в която бяха дадени

пътя на разб>фателство- чрезКОНСТИТУЦИ!
то и на по-пълно утвърж Веднага сле, рави-
даване на освободително- отоценки за развитието на 

освободителната война и 
изложени основните реше

то на войнат;то движение, като на е- конебе иември 1945динствена сила в страна- ра Учредител*' кон 3
ния. Най-важни между те та, която воюва против о- :ав]ние и ггровъзгл

ликата. През я приякупатора.зи решения са следните:

✓името на народа във 
ласт на трудещите се. 
Говата 

хожда
конституция ИЗ
ОТ неприкосно- 

за мя 
ролята на чо 

века в социалистическата 
система, 
върху отношенията меж
ду хората — свободни ра 
вноправни производители 
и творци.

вената основа 
стото и

основаваща се

Така властта все пове
че се превръща в дейст
вително обществена и де 
мократнчна социалистиче 
ска власт. Започнаха да 
се изграждат демократич
ни политически отноше
ния мОжду хората, в кои
то те могат свободно да 
изразят й да развият своя 
та личност, да осъществя 
ват своите лични и общи 
интереси, 
всестранната см творческа 
активност. Държавата, ко 
ято още съществува като 
организация, се превръща 
в защитник на такова сво 
бодно самоуправително ра 
звитие.

Седемгодишният
план

Сега Югославия трябва 
да приеме своя пръв се
демгодишен план на сто
панското развитие за пе-^~ 
риод 1964 — 1970 година. 
Целта на този план е уве 

жизненото
да разгръщат

личаване на 
равнище (с около 9 процен 
та годишно), увеличаване 
на промишленото произво 
дство с годишен приръст 
(над 10 на сто) увеличе- 

производителностга 
на труда, на износа и по 
интензивно включване в 
международното разделе

на труда и ускорява 
не развитието на слабора 
звитите райони.

1 ние
Човекът
фактор

е решаващ
ние

Днес в Югославия 
ствуват в органите на об 
ществеиото. самоуправле
ние към 2,5 милиона 
ждани. Те управляват в 
^предприятията), (училища 
та. болниците, жилищни 
те блокове, земеделските 
кооперации, в обществено 
то осигуряване и участву
ват в местното самоуправ 
ление. Чрез съвещанията 
в трудовите единици по 
предприятията, по събра
нията на избирателите в 
общините, чрез допитвани 
ята
ко управляване и решава 
не в самоуправлението у- 
частвуват милиони труде
щи се, всички граждани. 

1 Всъщност те са решава
щият фактор не само в 
разпределението на част
та от обществения про

уча- ■

Предвижда се в същия 
период националният до
ход да се увеличава сред ~ 
но на година до 9 на сто и 
да бъдат построени нови 
1,25 милиона жилища.

Редом с динамичното ра 
звитие във вътрешния жи 
вот на страната Югосла 
вия все повече се издига 
и в международните отио 
тения. Според конститу
ционните начала СФРЮ

че

гра-

стои на становището, 
мирното съвместно същеи други форми на пря
ствувапс и сътрудничест
вото между държавите и 
народите е без 
разликите в обществено- , 
то устройство необходимо 
условие за м^гр и общест
вен прогрес,

оглед па

1
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БРАТСТВО2

ПУСНАТ В ДВИЖЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПЪТ 

НИШ-ДИМИ ТРОВГРАД

Югославско - българското 

сътрудничество се развива 

благоприятно
Отношенията между Югосла

вия и България пече отбеляза- 
ха сериозен напредък в полити 
ческата, стопанската, културна 
та, научно-техническата и др. 
области. Този напредък е резул 
тат на двустранното разбиране, 
че сърудничеството е полезно 
за двете страни и че то допри 
нася за укрепванео на мира на 
Балканите, а посредствено и за 

стабилизиране и на междуна
родните отношения.

та на двете страни. Със сегаш 
ното пускано в движение 
автопътят Ниш — Димировград 
ще се установи и непосредстве 
на рейсова линия между Бълга 
рия и Югославия.

ф На митинга говориха другарите Пешропие Савович и Маригг Цешинич
ф Българската делегация гга това тържество възглавявате Пенчо Кубадин- 

скгг, замесшшгк-йредседашел гга МггнисШарския съвет на НР България
свързва Европа с Близкия и Да 
лечен изток, както и югоисточ 
на Сърбия с автопътя „Братст
во-единство”. С това този път 
има специално значение за сто 
папското и обществено разви
тие на неговата гравитационна 
област.

на

Откривайки митинга, в който 
учаетвуваха няколко хиляди 
граждани от Ниш, председател
ят на Околийската скупщина 
Петроние Савович подчерта, че 
този път представлява част на 
една от най-значителните меж 
дуиародпи магистрали, защото

В неделя ма 22 т. м. с мит им 
га в Нишка Баня 
тържествата по случай пуска
нето в движение па междуна- 

автомобилен път Ниш —

Това ще допринесе, 
те и на останалите 
екти за

в рамки- 
взаимни про 

желе
зопътния, пътния и въздушен 
транспорт, за развитието на ту 

ризма и сопанството.

започнаха
разширяване на

родния
Димитровград.

Покрай Марин Цетинич, 
зей секретар за съобщения и 
комуникации 
присъствуваха и председателят 
на Отбора за съобщения 
Съюзното вече ма Съюзната ску 
пщина Воя Лекович, председа
телят на Околийската скупщи
на Петроггие, Савович, републи-

съга-

на тържествата

Реч на Марин Цешиничпри

рен път изразяваме искрена бла 
годарност на правителството на 
НР България..

..А на гражданите на този 
прекрасен край на нашата стра 
на нека послужи още по-бъро да 
развиват и напредък в социали 
етическото изграждане, а на две 
те съседни страни България и 
Югославия като още един пот- 
тик за укрепване на приятелст 
вото и сътрудничеството в инте 
рее на социализуа и мира, за
върши Марин Цеинич.

След това той пресече лента 
та и с това предаде за съобще

на системата ние тази значителна съобщител 
на артерия.

На тържествения обед в Пи- 
>^от размениха тостове предсе
дателят на Общинската скушци 
на в Пирот Бранимир Чирич и 
заместник председателят на Ми 
нистерския съвет на НР Бълга 
рия Пенчо Кубадински. По то
зи случай Кубадински благода 
ри за гостоприемството на граж 
даните от Ниш, Пирот и Бела 
Паланка .След като изтъкна 
значението на пътя Ниш-югос- 
лавско — българската граница 
той каза, че това е един от сим 
волите на развитието на отно
шенията между братските югос
лавски и български народ. Той 
нарече магистралата врата меж 
ду Европа и Азия и изтъкна 
нейното голямо значение за раз 
витието на транзита и туризма.

Накрая заместник-председа
телят на Министерския съвет 
на НРБ благодари на югославс-, 
кото правителство и югославс
ките народи за направеното у- 
силие в изграждането на маги
стралата, която има специално 
значение за българското стопан 
озо.

На път за София след коктей 
ла устроен в мотела в Димит
ровград Марин Цетинич и югос 
лавските личности, които при
съствуваха на тържеството за
минаха за София, където Пен
чо Кубадински даде тържестве 
на вечеря в чест на гостите от 
Югославия.

— Тържеството, с което пуска
ме в движение модерния път 
Ниш — Димитровград, изтъкна 
Марии Цетинич в речта си, е 
една от редицата манифеста
ции, които означават трудовите 
победи на гражданите от наша 
та страна в усилията за изграж 
дането на социализма. Същевре 
меипо това е една от манифес
тациите на тясно сътрудничест 
во между двете братски социа
листически страни България и 
Югославия.

канският секретар за транспорт 
и съобщения Родолюб Станич, 
членът на Съюзния съвет на 
Сърбия Момчило Милованович 
и представители на обществено 
политическите организации от 
Околия и Община Ниш. На 
жесгвото присъствува и деле
гация на правителството ма НР 
България начело с заместник- 
председателя на Министерския 
съвет на НР България и минис 
тър на транспорта Пенчо Куба 
дииски. При пускането на пътя 
в съобщение присъствуваха съ 
що така и посланикът на СФРЮ 
в България Дража Маркович и 
българският посланик в СФРЮ 
Груди Атанасов.

Изграждането на международ 
ния път Ниш — Димитровград, 
започнало преди 17 месеца ус
пешно завърши 
извънредната самоотвержена ра 
бота на работниците и специа
листите от предприятие от „Пар 
тизански път” и „Тунелоградня” 
от Белград и на предприятието 
„Път" от Сараево. За кратък 
срок от време на трасето от 98 
километра, широчина 6,5 мет
ра бяха пробити 14 тунели и 
построени пет места. В изграж 
дането на пътя 
1,400 работници и стотици ин- 
женеои и техници. Вместо за

тър

Благодарение правилността 
на нашата политика и практи
ка в развитието 
на работническото и обществе
но самоуправление,
Цетинич, силно се развиха про 
изЕодствените сили и укрепна 
ма териа л но-тех ническата 
на югославското стопанство. В 
резултат на такъв обществено- 
икономически ход, през послед 
ното десетилетие нашият нацио 
нален доход е повече от удвоен, 
докато промишленото производ 
ство се е увеличило повече от 
3,5 пъти.

продължи

Миялко Тодорович и Живко Живков в Белград 1962 год.
база

Съглеждането на досегашните 
резултат, осъществени в обще
ствено-политическото и иконо
мическото развитие 
страни съдействува за размяна 
та на ръководители от всички 
равнища и за размрна на деле 
гсции на сбществено-политичес

Размяната на специалисти, об 
менът на опит в рамките на на 
учно-техническото сътрудниче
ство също така е била резултат 
на. Подобни са резултатите и 
сътрудничеството в областта на 
просветата и културата, което 
се характеризира с взаимни по 
сещения на културни и общест 
вени дейци, оперни и драматич 
ни ансамбли, самодейни групи 
и отделни лица.

Спогодбата за пограничен сто 
кооборот, традиционните свиж- 
дания на крайграничното насе
ление също допринасят за по- 
доброто разбирателство и сбли
жаване между 
югославските народи.

благодарение

на двете

ки, стопански, културни, науч
ни и други организации. Тези 
контакти

И през тази година отбелязах 
ме по-нататъшен прогрес във 
всички области на стопанския 
и обществен живот. Промишле
ното производство ще бъде с 
около 15 на сто по-голямо откол 
кото миналата година, а селско 
стопанското с 5 на сто, с което 
общественият продукт ще се у- 
величи с около 13 на сто.

особено в последно 
време създават солидни основи 
за по-нататъшно укрепване на 
съртудничеетвото между двама 
та съседи.

Общо уверение е, че голямо 
насърчение за всичко това е о- 
казала

участвуваха

пет часа по модерния междуна 
роден път Ниш — югославско- 
българската граница растояние 
то ще се изминава за 1,5 часа.

срещата на президента 
Тито с пр щеедателя на Минис
терския с ьвет на Народна ре
публика България Тодор Жив
ков в началото на 1963 година.

Една година по-рано, по вре 
ме па посещението на замест
ник-председател« на Мигшстер 
екип съвет на НРБ Живко Жив

българския и
В продължение на речта си 

Марин Цетинич подчерта, че из 
граждането на този път дойде 
в резултат на споразумението 

НР България и СФРМладият рационализагиор Младегг Денков между
Югославия, с което бе потвър
ден общият интерес и голяма 
полза, която и двете страни ще 
имвт от този обект. „Затова ис 
кам и по този случай да изтък

Повече пестене!ков в Югославия бяха подписа 
ни редица споразумения, с кои 
то се уреждат взаимните отно
шения и сътрудничествоо. Бяха 
подписани: протокол за иконо
мически 'преговори, спогодба за 
икономическо сътрудничество и 
дългосрочен стокообмен, спогод 
ба за промишлено сътрудничес 
тво и пр. Въз основа на спогод 
бата за промишлено сътрудни
чество бе образувана комисия 
за стопанско сътрудничество и 
стокообмен, състадена от пред 
ставители на двете правителст
ва. Задачата на тази комисия 
между другото е да изучава въз 
можностите за коопериране и 
специализация в промишленост

че и това е една от редица 
та положителни 
предприемат правителствата на 
двете

И ръководителят на цеха, и 
всички работници в комбинат 
„Димитровград” го знаят много 
добре. Всички го сочат за ири 
мер.

— От какво се нуждае ваше 
то предприятие.

— Нужни са още повече спе 
циалисти и квалицирана работ 
на ръка.

акции, които

наши социалистически 
страни с цел да се обогати всее 
трайното взаимно сътрудничест 
во. Затова изграждането 
зи път ние и не гледаме само 
като на съвременна комуника
ция, но преди всичко като за 
бележителен принос за по-ната 
тъп тото развитие на истинско 
приятелско сътрудничество ме 
жду съседните братски народи. 
За участието и сътрудничества 
т» в изгражданео на този моде

М. А,
Става дума за 25-годишния 

работник Младен Денков.
В неговото отделение има мо 

же би най-много прах. Тук се 
правят смесите. Каучук, креда, 
разни други химикали.

— За една смяна обикновено 
ггравя к-ьм 150 килограма смес, 
която по-късно минава през ос 
таналите цехове до готови гу 
мени цървули, — казва Денков

— Изпълнявате ли нормата?
— Почти винаги. Дори и — 

надхвърлям.
■— Повече внимание обаче 

тук отделяме на рационализа
цията. Една малка грешка, са 
мо за няколко грама — може 
да направи голям брак. И да 
коства най-малко 100.000 дина

на то

Първа самостоятелна 
изложба на младеж

димитровградски 
гимназист Иванчо Сергеев в 
чест на празника на Републи- 
та — 29 ноември урежда Първа 
самостоятлна изложба. В и зло 
жбената галерия в Центъра за 
култура и забава в Димитров
град той ще изложи 26 работи: 
графика, акварел и темпера.

Иванчо Сергеев досега участ 
вува на няколко колективни из 
ложби в Димитровград.

1 -хг±*!‘ _______

Младият

М. БАКИЧ
та.

Работата на тези групи досе
га показа, че съществуват реал 
ни условия и взаимен интерес 
дг се сътрудничи в тази област, 
въпреки че стопанството на Юго 
славия и България си схождат 
в много неща

Очаква се, че разширяването 
на сътрудничеството в област 
та на промишлената коопера
ция и специализация ще съдай 
ствуг.а посредствено и за у вели 
чакане па стокообмена. Прото
колът за стокообмена през 1964 
година се осъществява успеш- 

Пмеьно това обстоятелства 
указа върху необходимостта да 
се проучат 
нататъшно разширяване на то 
зи рид стопанско сътрудничест
во и занапред 

Особени успехи
областта на съобщения-

Едггн ироблем ще бъде 
разрешен

ра.
— Колко спестявате с ттгаавил 

ното правене на смесите?
—Сигурно к-ьм няколко де

сетки хиля-ди дневно, защото 
само една неточна смес коства 
към 1 милион динара.,,

— Доволни ли сте от заработ 
ката си?

— Доволен с-ьм. Редовно взе 
мам 26.000 динара а при надх- 
върляне на нормата и 30 и над 
30.000 динара пари.

— Завършихте ли някой курс 
от вашата специалност?

— Да. На работа постъпих 
като Неквалифициран работ 
ник. но веднага минах 
курс. Сега пак посещавам един 
семинар в предприятието.

Преди няколко днЦ започна изг
лаждането на моста/ в Звонци ко 
ето трая вече ня!колко години.Па 
дружницата на ССРН взе реше 
ние всяко домакинство даде по 
500 динара, а останалите сред
ства ще ое съберат чрез добро
волен труд на членовете на по 
дружницата. Мостът 1це -има 

конструкция, за която 
са използвани релсите от бив- 

теснолинейка. Широчи
ната на моста дава Възмож
ност за преминаване на

по.
възможностите за ш

железнабяха отбелл-
шатазани в

та Съвместна железопътна га 
спогодбатара в Димитровград; 

за пътния и въздушен транс- 
които бя

всички
транспортни средства, които 
досега заобикаляха около един 
километър. М. Андреевич

единса постижения,порт 
ха поздравени от общественост

Детайл от е
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Председателите на ССРН говорят
Димитровград Бабушница
Михаил
Любенов: СЪЗНАТА Е РОЛЯТА 

НА СЕКЦИИТЕ
Света
Николич: ОТ СЪБРАНИЯТА — 

ДО СЪОТВЕТНИ! Е ОРГАНИ
Тазгодишните избори в га> 

дружниците и местните органи 
задии на Социалистическия. съ 
юз ни откриха известни слабо 
сти и положителни черти в 
дейността на тази най-масова 
организация у нас.
—Мога да кажа, изтъкна дру- 

■ гаря Любенов, че изборите са 
успешно проведени благодаре
ние на организационно-полити
ческите подготовки, които на
правихме в предизборния пери 
од, а които започнаха още от 
средата на август тази година. 
В ттози период на предизборни 
те събрания и в срещите с ръ 
ководствата ние заздравихме с,о 
ганизационно всички организа 
Ции като отстранихме всички 
отрицателни явления в досега 
щната практика. На първо мя 
сто тук става дума за събиране 
то на членския внос. По този 

' въпрос постигнахме най-добри 
резултати в Републиката като 
приехме" 2.070 нови членове в 
организацията и с това намалих 
ме процента в разликата меж 
ду членовете на ССРН и изби
рателите.

На едно Съвещаниие в Ниш 
бе изтъкнато, че нашата общи 
на е на второ място в околия 
та, след Ниш. и по отношение 
на събиране на членския внос. 
—Какво показаха изборните съ 
брания?

— Изборните събрания в на
шата община показаха, че тук- 
таме ръководствата на органи
зациите не са оешавзли въпро 
сите на време, а са изчаквали. 
Дори е имало и случаи касие
рите поради неизплатени член 
ски вносове сами да са отчислява 
ли от организацията. Имало и 
случаи членове на организаци
ята и по два-три пъти да по
лучат книжки.

По въпроса за участието на 
жените в организациите на Со 
циглистическия съюз /ругаря 
Любенов каза:

— Жените воа още недоста
тъчно участвуват в политичес
кия живот. За това положение 
до голяма степен са виновни 
мъжеце, които в много случаи 
не дават възможност за работа 
на жената в организациите. Има 
и някои консервативни схва
щания в Някои места, че жена 
та не трябва да се занимава 
с политика.

За участието на Социалисти
ческия съюз във формирането 
На общинската поАитика той 
изтъкна:

— Има случаи когато гражда 
ните сал ги разреша^ват много 
въпроси или със своите стано
вища упражняват известно вли 
яниа дори и на Общинската 
скупщина при вземането на ре 
щения из областта на комунал
ния, стопанския и културен жи

ВЯТ на сбщнната. Примерът на 
„Строшена чешма"

След завършването на избор
ните събрания в подружниците 

местните организации на 
ССРН в Бабушнишка община, 
които преминаха под знака на 
делови договори на гражданите 
и на организационно укрепване 
на ССРН, се обърнахме с мол
ба към председателя на Общия 
ския отбор на ССРН да ипнесе 
общите впечателения от избор
ните събрания и най-важните 
въпроси, повдигнати на същи-

са да участвуват и във финан
сирането му:::

Друг цример е участието на с. 
гражданите в разрешаването на 
културно-битови въпроси. Мо
же да се приема за положитал 
но искането на хората от Висок 
да се изкара подвижната кино 
апаратура.

Другарят Любенов изтъкна и 
Някои трудности в областта на 
просветата и културата в ония 
села, къдато поради миграци
ята на населението са закрита 
основните училища. А такива 
са 50 на сто от селата в кому- 
ната.

Все пак онова, което най-мно 
го трябва да изтъкнем в работа 
та на ССРН е, че вече се чув
ствува промяна в метода на ра 
бота на Социалистическия съ
юз. Сега организациите на Со
циалистическия съюз разискват 
по всички въпроси на деня: за 
работата на земеделските коо
перации. Общинската скупщи
на, работата на предприятията 
и по този начин все повече се 
превръщат във всенароден три 
бум за разщиряване на самоу
правлението. каза на края дру 
г?ря Любенов.

мерят място и в обществения 
план на комуната за 1965 годи
на. (
Какви са предстоящите задачи 

на ССРН ■
— Предстои ни да продължим с 
организационното укрепване на 
ССРН започнало преди три месе 
ца и разглеждането на основни 
те концепции на седемгодишния 
план по стопанско развитие на 
Бабуогнишка комуна. Първите 
концепции вече са доставени на 
всички местни организации на 
ССРН със забележка да се орга 
иизират разисквания особено по ' 
>чия въпроси, които се отнасят 
до съответната територия. От 
друга страна предстоят не по- 
малки задачи по организиране
то на разисквания за статутите 
на местните обшноети. Някои

е много по-

те.
— Най-напред искам да изтъ 

кна най-добрите местни органи 
зации и подружници на нашата 
територия. Според направения 
анализ най-големи успехи в ор 
ганизационното укрепване е по 
стигнала местната организация 
в село Звонци, а между подру
жниците Ясенов дел. В тази ме 
стна организация от общия бр
ой избиратели членове на ССРН 
са 90 на сто. Членският внос е 
събран 87 на сто.

Най-важните въпроси са кому 
цалните и подобряването на сел 
ското стопанство. Производите
лите търсят отговор на въпро
са, защо кооперациие не могат 
да отговорят на исканията на 
все по-големия брой кооперан- 

■ти особено в организирането у- 
гояване на добитък. По отноше 
ние разрешаването на различ 
ните комунални проблеми в ко 
муната имаше доста забележ 
ки по адрес на различните слу 
жби от Общинската скупщина 
за многото започнати и недовъ 
ршени обекти.

Въз основа на исканията и 
предложенията на гражданите 
от изборните събрания при Об
щинския отбор е формирана гр 
упа, която ще ги подреди и ще 
ги представи за разискване на 
един от пленумите на ОО на 
ССРН или пък ще бъдат разгле 
дани от Изпълнителния отбор. 
Уверени сме, че Много от тези 
искания и'предложения ще на

Михаил Любенов

Група граждани, една секция 
за строежи, поискаха от Об
щинската скупщина да донесе 
решение за разширяване на во 
догповодната мрежа в . града. 
Също така постъпи и саталит- 
-селището край Димитровград. 
Гражданите самн изкопаха там 
200 метра водопровод, а готови М. А. — Б. Н.

Милутин
Гелев: Миграцияша на населението 

ош село може да се ейре
До Осмия конгрес на Съюза 

на югославските комунисти ос 
тават броени дни.

другаря Гелев по кой въпрос 
би разисквал на конгреса.

— Мисля, че един от най-на 
лежащите проблеми .върху ко 
йто трябва да се ангажира вни 
манието на Съюза на комунис 
тите в нашата' комуна е метра 
цията на населението. И то ми 
грацията от аспекта: кой и как 
се заема на работа.

—Мисля, продължи той, че 
на работа често пъти се заемат 
хора, които имат най-добри ус 
довия за развитие на селско
стопанското производство на 
село. Именно това ражда един 
нов проблем — тези заети пито 
са добри работници в предприя 
тието, пито пък добри селсскн 
стопани. Те остават с един крак 
в селото, а с другия в града...

От друга страня това отрица 
телно се отразява върху актив 
ността на останалите хора на 
село. които вземат от такива 
примери обикновено отрицател 
ни поуки.

— В това отношение занапред 
би трябвало да предприемем 
по-сцриозни мерки за премахва 
не на тази практика, изтъкна 
др. Гелев.

Сзетомир Николич
от тези статути са вече готови и 
тяхното разглеждане неотдавна 
започна в отделни места орга
низации 
ССРН.

С една дума до края на годи 
ната трябва да проведем в дело 
тези крупни задачи и уверени 
сме; че живата политическа ак 
тивност развила се в организа
циите на ССРН през последните

и подружници на

■ . I
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и

вь
В* # месеци ще продължи със съ

щия темп.;~Л д. я.А
■Щ

Милутин Гелев
ВДелегатът на Съюза на 

комунистите от Димитровград
ско тпидзеетдногодишният ра 
ботник от комбинат „Димитров 
град" и член на Общинския ко 
митет на Съюза на комунисти
те ще представлява нашата ко 
муна.

Интересувахме се да чуем от

..-Д:

М. АНДОНОВ

МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ССРН 

В ЗВОНЦИ
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ЕДНА ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ

гложност за по-широка конфро
нтация на мнения ма всички по 
дружиици ма ССРН. Осуетява
нето на дискусия, каза др. Джо 
рджевич, както и отсъствието 
на здрава критика могат да на
несат голяма вреда на хората. 
Решенията и предложенията, 
които потичат „отдолу”, от хо
рата и тяхното провеждане са 
гаранция за успех в работата. 
Накрая др. Джорджевич говори 
за физиономията на този край 
в предстоящите седем години 
като подчерта големите възмож 
ности на туризма в този край.

Конференцията избра ново 
ръководство. За председател на 
местната организация отново 
бе избран Петър Раигелов а за 
секретар Радосав Митич.

ктрификацията на рйона, как
то и предстоящите задачи във 
връзка с окончателното разре
шаване на този въпрос в целия 
найон. Резултатите в уреждане 
то на евиденцията и събиране
то на членския внос говорят, че 
тази организация е една от най 
-добрите в общината (от обшия 
брой избиратели членове па 
ССРН са 93%. В светлината на 
тези успехи бяха подчертани и 
някои слабости в работата на от 
делни подружници.

В разискванията, в които уча 
ствуваха почти всички делега
ти, участвува и другарят Вели
мир Джорджевич, който се спря 
върху някои форми на демокра 
цията в ССРН като подчерта, 
■те в предстоящия период тряб
ва да се превъзмогнат някои о 
блици на решаване и даде въз

През средата на този месец в 
Звонци се проведе годишна от- 
четночизборна конференция на 
Местната организация на ССРН 
е Звонци. която разгледа релу 
лтатите постигнати в отчетния 
период. Покрай делегатите от 
всички села от район Звонци :1а 
конференцията присъствува и 
Велимир Джорджевич, член на 
Изпълнителния отбор на Об
щинския отбор на ССРН. Отче 
тен доклад за рабЬтата на мест 
ната организация изнесе предсе 
дателят на местната организа 
ция Петър Раигелов. Докладът 
за сегна всички по-важни въпро 
си из живота на този район ко 
то комунални проблеми, въпро 
си от областта на селското сто
панство, идеологическо-полити
ческата работа на членовете на 
ССРН итн. В доклада бе изтъ
кната активността на членовете 
на местната организация

'ШшЬш
Неустрашимите зидари от Църча Трава строят и най-оисокц 

фабрични комини...
в еле М. АНДРЕЕВИЧ



БпУг^ТВЬА

ПРИМЕРЪТ НА КОМБИНАТ 

„ДИМИТРОВГРАД“ ТРЯБВА 

днес и утре ДА СЕ СЛЕДВА

БАБУШНИЦА-ГРАДЧЕ
МЛАДОСТТА

РАБОТНИЧЕСКАТА
МЛАДЕЖ

• •«
Много упреци се чуват и по ад 
рее на репертоара на киното, 
за който в Бабушница се гри
жи гостилничарското предприя 
тие „Църни връх”.

—И историята навярно не поз 
папа такъв случай — казват не 
без горчевииа бабушничани — 
за културното развлечение на 
един град да се грижат гостил 
ничари.

Затова всички очи са обърна 
ти към новостроещия се хотел 
за да освободят най-сетне гос
тилничарите бившия културен 
дом, който вероятно ще обедини 
всички сега съществуващи са
мо на хартия културни инсти
туции. И тогава — надяват се 
бабушничани — най-сетне ще 
можем да съживим и самодей
ния театър. Има тук сили и хо 
ра способни и заинтересовани 
да организират различните ви
дове самодейност — казват те — 
само че помещенията засега са 
непреодолима преграда. А кога- 
то хотелът бъде готов... елате и 
ще видите съвсем друга карти
на. Тогава и младежите ще й- 
мат свой уютен кът за организи 
рано културно развлечение.

— Една от най-големите тру 
дности за развитие на тези са- 
модейности — казва председа
телят на Общинския отбор на 
Социалистическия съюз — лежи 
в това, че не можем да задържим) 
добрите кадри. Миналата годи
на например имахме в гимнази 
ята способен и активен препода 
вател по музика, който за кра 
тко време успя да организира 
ученически хор и музика. Съре 
вновавахме се дори и с по-голе 
мите градове. Но тази година ни 
напусна. А това за съжаление 
често ни се случва. Но в края 
на краищата -— завърши с теж 
ка въздишха той — такава е съ 
дбата на всички' малки и паси 
вни места.

Замислени гледаме от ресто
ранта през замъгления прозо- 
* щ контурите на новия хотел 
и копнеещите погледи на мла
дите, конто в него не гледат са 
мо хотел, но съкровищница на 
нещо отдавно очаквано, прос
тор за пълно раздвижване на 
младата снага. И тогава те ше 
представляват истинско мкозин 
ство, ще дават печат на бъде
щия град.

Макар че все още официал
но не е призната за градско се 
лище — Бабушница напряга вси 
чки сили да постигне това и 
без формално призналите. Хуба
вият площад с монументалния 
паметник на освободителите на 
Лужиица, новият хотел в цен
търа, който наскоро ще бъде за 
вършен, новите цехове на химн 
ческата промишленост „Лужни- 
ца” многото нови частни двуе
тажни къщи са симсволи на на 
предъка, практически белези на 
градското селище.

Печат на това градче, свърза 
но с останалия свят чрез две 
автобусни линии — Бабушница 
—Пирот и Бабушница—Бела Па 
лаика — Ниш, би трябвало да 
дават младите, учениците, чий- 
то брой надминава 1.200, което 
Ш» 2,500 жители представлява 
внушително мнозинство. Обаче 
един гост на това градче може 
да ги види само сутрин, когато 
тръгват на училище и вечер, ко 
гато го напускат. Тогава като 
морска вълна заливат напълно 
двете широки улици и след час 
Бабушница пак остава безлюд
на. Всеки ден болшинството от 
тях пътуват до околните села и 
в Бабушница остават само няко 
лко стотин щастливци, успели 
намерят квартира.

Традиция за корзо — това е 
почти единствено развлечение 
на младите в повечето такива 
малки места — тук не същест
вува. И когато падне мрак вни
мателният наблюдател забеляз 
ва бързо крачещите младежи и 
девойки, които вървят поотдел 
но за да се срещнат най-сетне 
долу някъде към комитета и иг 
рището или към някоя удобна 
частна квартира...

Танцовите забави, за които у 
челиците водиха дълго време у- 
порита борба с директора и пре 
подавателите от гимназията от 
преди две седмици се организи 
рат редовно.

— Борихме се — казва един 
ученик — и надяваме се, че ще 
успеем да не излизат повече „ин 
валиди” от тази гимназия, кои
то обикновено като „престаре
ли” за танцова по-късно в Бел 
град, Ниш и Скопие не се и опи 
тват да научат да играят и оста 
ват доживотни „инвалиди” за 
танцова. Преподавателите от 
своя страна имат свои доказа
телства. — Ние позволяваме е- 
дин път седшгчно да се органи 
зират танцови в гимназията — 
казват те — обаче никак не мо 
жем да намерим начин кой да 
почисти помещенията след тях 
за да можем да спровеждаме у- 
чебните занятия. Този спор е 
все още в течение.

Остава значи един път седдта 
•>но кино или понякое нередов
но гостуване на професионал
ния театър от Пирот или само
дейците от средното икономиче 
'■ко училище от Бела Паланка.

Пре!» последните години димитровградската промишле
ност парастна чувствително. По халите па повита предприятия, 
край новите машини все повече заемат място млади

работното време да намерят кул 
турио развлечение. Нашият мла 
дежки актив в комбинат „Ди
митровград” е взел решение за 
откриване на младежки клуб, 
в който да се помести телеви
зор, грамофон, салон за игра и

хора, при
стигнали от село. Тук. в предприятието, те скъсват със селото, 
поемат нови задачи, и зад машините се сблъскват с пови про
блеми:.. ____

Изграждането па предприятията, мобилизирането па сред 
ства за тази цел не даде възможност да ,се отдели пооече вни
мание и да се създадат пълни условия за завидно културпо-б^тово 
равнище, а следствие това, не Димитровград е малък град, не 
съществуват достатъчно условия за добра прехрана, по-добри 
жилища и активен спортен живот.

пр.
— В „Механик”, „Свобода”, 

„Циле”, „Братство” — не съще 
ствува дори и гго-видиа шшциа 
тива тези въпроси да се разре 
шат.

Работникът Георги Андреев 
заяви, чс по всички тия въпро 

прехраната, жилищния 
проблем, културно-забавния и 
спортен живот — трябва.да се 
обединят силите. Той предложи 
предприятията в града да реша 
ват тези проблем(и дружно в съ 
действие с Общинския комитет 
на Съюза на младежта.

Всички тези въпроси повдиг
нати от младежите от Димитров

В разговор с група младежи 
от димитровградските предприя 
тия

чаегвува с 20 милиона динара 
сега, а тази сума ще нарасне ня 
колгсократно, паралелно с уве
личение на предприятието.

си
узнахме, че тези въпроси 

могат да се разрешат само чрез
ПЪЛНО ангажиране на самите 
предприятия. И ако се /

КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН 
ЖИВОТ ЗА РАБОТНИЧЕСКА 
ТА МЛАДЕЖ

следи
пътя на комбинат „Димитров
град”, който в това отношение 

най-напред, тогавае отишъл 
Можем да се надяваме, че утре 
работническата младеж ще има

В разговор с работниците И- 
ван Костов, Виктор Раигелов,

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ В КОМБИНАТ „ДИМИТРОВГРАД”

много по-добри условия за ра
бота.

Георги Андреев, Кремена Ран- 
гелова и други узнахме, 
че културно-забавният живот 
не е на нужната висота.

— Нямаме помещения за от
дих и забава — изтъкна Иван 
Костов. — Освен кинопредетав 
ленията в Димитровград липсва 
друг вид забава. Мисля, че ак 
тивността на ОК на Съюза на 
младежта трябва да се насочи 
към разрешаване на този въп
рос. В града има над 230 мла
дежи работници и те искат след

градските предприятия са фак 
тори, които оказват сериозно вли 
яние върху производителност
та на тр.уда.

По-добре организиран спортен 
живот, културно 
и забава, 
просЬесионално издигане и бор 
ба за повече и по-качествено 
производство 
на необходимост, която всички 
правилно схващат.

Д. ЙОТОВВСЕКИ РАБОТНИК 
ПОЛУЧАВА ТОПЛА ХРАНА

развлечение 
както и постоянноБудимир Гигов, работник в 

„Димитровград” изтъкна ,че в 
неговото предприятие доскоро, 
покрай другите трудности, ра
ботниците са имали проблеми с 
прехраната. Обаче, точно пре
ди една година, по почин на Ра 
ботническия съвет и управата 
на комбината бе открит работ
нически ресторант, единствен в 
града. В него се хранят понас
тоящем над 200 работници, пове 
чето младежи и дезойки.

— От опит знаем колко мно
го трудности имахме в производ 
ството докато не бяхме разре
шили въпроса с прехраната. В 
града има са?ло едно гостилни- 
чарехо предприятие, където 
храната е скъпа. Сега ние има 
ме не само топла и питателна 
но и твърде евтина хра
на, защото 50 на сто от разходи 
те на ресторанта компнесира 
предприятието.

Храната и количествено за-

са вече жизне

В. НИКОЛОВ. — М АНДОНОВ

Димитровград от закона.
Работите по Създаването на 

фонда също така говорят за 
неотговорността на хсюата. кои 
то са задължени да провеждат 
едно важно обществено задъл
жение. Въпросът е още повече 
за очудване. защото се касае 
за бездействие на една служ
ба на Общинската скупщина. 
Фондът за кулура е формиран 
през месец юни т г, и тези из
брани хора още не са се; събра 
ли да си изберат председател 
на фонда да открият при бан 
ката текуща сметка, за да мо 
же да функционира тази обще
ствена служба. Иначе резулта 
тът е печален: фондът за кул 
тура и праз тази година не е 
работил и 500.000 динара, пред 

за фонда са прехвър 
лени на Културния лом 
кутура, но само за фасадата на 
Културния дом.

Такова отношение 
обществена служба и

8
&

В началото на тази година 
нашият вестник обнародва ка
рикатура, на която зад богата 
трапеза бяха заседнали плано
вете на фонда за заплатите, и 
представители на други отрас
ли в общината, докато култура 
та, бе представена като гладно 
Кученце, чакащо до масичката 
да му се подхвърли нещо. Тази 
остра сатира, изказана въз ос
нова на действитс|Лното поло
жение по отношение на култу 
рата, беше разсърдила много 
ръководители на обществено- 
по.штичзския живот в община 
та и някои от тях протестира
ха за поместването па тази ка 
рпкатура.

Действително, много души ре 
а играха срещу тази карикату
ра, но много малко отговорни 
хора по този Въпрос направиха 
нещо за промяна на положени 
сто. Днес в края на годината 
положението е. почти същото— 
фондът за" култура' при Общин
ската скупщина още няма теку 
ща сметка!

чс-ски .работи нужни за усиле 
пото провеждане на фестивала. 
Известно е също така, че сред 
тевата за фестивалите се отпус 
кат в началото на май и за тя 
хното изразходвана се грижи 
директно Общинската скупщн- 
иа. по тоя начин тези пари не 
се изразходват в момента ко 
гато се .най-много нужни — в 
периода на подготовка на фес 
ти вала. така с нищо не допрпна 
сят за развитието на култура 
та.

Съвсем други биха. били резу 
лтатите, ако тези пари бяха 
ръцете на организациите на ку 

общност, 
която трябва да вземе в своите 
ръце всички-въпроси из облас 
тта па културата. В такъв слу 
чай всички средства, които се 
изразходват за културата, тряб 
ва да минат чрез общинския 
фонд за културата, който 
стоящия момент все още не мо 
же правилно да работи и да из 
п-ьлнява онази обществ-пна фу 
нкцпя, която му -е определена

Обикновено, когато се поведе 
разговор по финансирането на 
културата в общината, мнозина 
изнасят мнение, че общината 
ьсс пак дава достатъчно за ку 
лтурата в общината. Тук - се 
привеждат дотациите на Цеитъ 
ра за. култура и забава, ггровеж 
дапето на майските- фестивали 
и други разходи в тая област. 
В една полемика по този въп-доволява, всеки ден има месо и 

според мнението на Работничес 
кия съвет, това решение с пре
храната 
върху
труда. Сега тя е м:ного по-висо 
ка, отколкото по-рано.

рос никой не може да отрече, 
че тези средства са малки, но 
се касае до това как се израз
ходват. Дали.тези средства до 
принасят за развитието на кул 
лунната деятелност. Вложените 
средства в Центъра за кутура 
и забава се изразходват повече 
за лични принадлежности на 
персонала, 
тества за майските, фестивали 
се изразходват САМО за провс 
жлано на фестивала. Освен за 
наградите, които за сега са по
вече

има голямо влияние 
производителността на

в
назначени

Жилищният въпрос все още 
обаче нашето

лтурно-просв.е.тната пак за
не е разрешен, 
предприятие поема грижи да о- 
безгтечи през идващите някол
ко години квартири.и за работ
ниците. Всички висок оквалифи 
цираии работници : имат- хубави 
апартменти. През идната годи- 

бъдат построени още 12 
апартамента, . които ще бъдат 
разпределени. Предприятието у

а 'изразходваните към една 
към фи

нанси.рането на културата по 
застарели методи може да бъ 
де само спирачка в развитието 
на културата в града.

в на-симво.шчни, 
средства около майските фести 
вали са изразходват за леко 
раппя на тада и други техни

паричните
на ще

Б. Ник
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БОСИЛЕГРАД ТЪРСИ ИЗХОД 

ОД ПАСИВНОСТТА
КООПЕРАЦИЯ С МНОГО ПРО
ИЗВОДСТВЕНИ СЪТРУДНИЦИ

Бабушнишка комуна е една | особено през последните години 
редките в Нишка околия, в I започнаха да се занимават из

ключително с търговия и изку
Когато на' един ръководител 

от Босилеградската комуна бил 
поставен въпрос, кога ще се у- 
редят босилеградските 
той'отговорил'Съвсем кратко: 
„почакайте да построим моста, 
той е най-необходим.”

Действително този обект е 
и ай-необходим, защото с годи
ни съобщенията с южните крл 
ища на комуната ставаха през 
несигурен дървен мост при пос
тоянна заплаха да се случи най 
лошото. Сега новиУРг мост е го 
тов^ обаче с големи усилия на 
комуната,- която в содемнадесо- 
тте милиона, колкото струпа то 
зй сбект, е вложила много за 

. своите възможности.
Отговорът на - ръководителя 

не с интересен само зарад Дано

отства, а иска такива за 
тхане и повдигане.

ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ИЗТОЧ
НИЦИТЕ В СЕЛСКОТО 

ПАНСТВО

ПОДДЪр- ти отнема една голяма възмож
ност за създаване на по-значи
телни средства като

Iуоято кооперирането с частните 
производители все повече прие- 
ема масов характер. Сега вече 
настояването не е в това да се I твено стопанство (само 40 хекта

ПVване на селскостопански про 
изведения. Макар че няма собссе почне 

от стопанина до комуната. Паза_. 
рът днес иска бяло сирене,

улици,
сто- каш

кавал, големи количества овче 
масло, обаче обезпечаването на 
това иока не само бройни стада 
но и един полуиндустриален на 
чин на производство, който мо 
гат да организират единствено. 
кооперациите. Те обаче се бав-

привлекат частните производите ра) тази кооперация почти по
ли, но колко кооперациите са в 
състояние да отговорят на за
дълженията към растящия брой

I ловината от приходите осъщест 
вява от коопериране„и србстве 
но производство. Според плана 

кооперанти. Г На тази икономическа . ..^ро-дана
Кооперацията „Единство” в общите приходи възлизат на 

Бабушница, в която според пла 533 милиона динара. Прй ;това 
на за тази икономическа годи- от собственото стопанство тряб 
на трябваше да засее 250 хекта ва да се осъществят 4,5 милио- 
ра с пшеница, ще изпълни пла- на динара от млекопреработва- 
на само с 65 на сто, защото до- телния бункт 4,5 милиона рт.'-ма 
сега е успяла да засее само 89 
хектара. Планът за тази година 
според думите на инженер Воя 
Димигриевич, нямд да бъде из 
пълнен зарад продължителни
те дъждове през тази есен. А

Нн времето, когато всички ис 
каха да строят фабрики, 
бяха подети

и тук
някои инициативи, 

които до сега не са осъществе
ни. а с оглед на времето 
еията едва ли могат да се осъ
ществят. Разчиташе

и усло
ят.

се да се по 
строят няколко малки фабрики 
и кланица, които да погълнат е 
дна част от работната ръка п 
да обезпечават

МИННО ДЕЛО И ЗЕМЕДЕЛИЕ
шинния парк 40 милиона, от се 
лсгеостопанската служба, по-то 

. цко от кооперирането с частни 
те производители 74 милиона 
динара, от изкупуваме на селс
костопански произведения 70 
милиона и от търговия с индус
триални стоки 260 милиона ди
нара. От тази структура ясно се 
вижда, че почти половината от 
приходите са от собствено про
изводство, обслужване на част

В условията, когато ■ изисква' 
нмята на населението растат 
все повече и поради обстоятел 
ството, че босилеградското насе 
ление си обезпечава знаичтелни 
приходи от допълнителни дей
ности по строителните обекти в 
страната, всички тези неща ве
че са съгледаш! и се пристъп
ва към смяна на досегашния 
курс. Първите контакти коопе 
рация-частник в производство
то са установени чрез угояване 
"о на добитъка, чрез обезпеча
ване условия за подмяна на по 
-юдите и съвместните м^лиора- 
-ши на пазбищата. Върви се 
съм това да се навакса пропус
натото и да се стигне дотам що 
'о стопанството да обезпечи по 
вече доход, част от който да се 
■^потреби за второстепенните не 
ща..

-Може би в този курс за годи
на или две може да се очаква 
•л организиране на промишлена 
преработка на млякото и едно 
:ю-голямо ангажиране на коо
перациите на комуната.

Обаче остава старият въпрос 
дали само селското стопанство 
ще може да понесе товара на и 
зискванията за обваведени учи 
пнща и хубави електрифицира 
ни села, хубав град.

Другарите, в комуната знаят, 
че ”юва е неосъществимо и зато 
ва наслояванията са им час по- 
сксро да приключат изследвани 
ята на мините в Босилеградско 
и да потече рудата — защото 
индустрията носи повече сред
ства и благоденствие.

нови приходи на 
комуната. Освен кланицата, др 
у голо няма да са строи, защото /

зпоред заинтересоваността на ча 
стните производители коопера
цията е могла да сключи дого 
вори и за 300 хектара

Отговор на въпроса, откъде 
такъв интерес към кооперира
нето и различните видове сът- 
рудниечетво с кооперацията да 
ват тазгодишните успехи в поле 
вдъството. Средните добиви от 
пшеница възлизат на 4.500 кило 
грама от хектар, а отделни про 
изводители, като например Але 
ксандър Тасич от Камбелевци, 
са получили и 5.000 килограма

:»Г. /

ните производители с машини 
п от коопериране. !■ .

След тези очебиещи успехи 
на блбушнишката кооперация 
кооперан-гите сами идват да. мо 
лят за сътрудничество. Обаче 
кооперацията със сегашния ма 
шинен парк — 13 трактора не е 

_ _ в състояние да задоволи растяот един хектар. Добивите на ( а на все по-големия
царевица също са внушителни: . коопе и. и ако бва
средно по 4,000 килограма от хе ^^ „ да търсим отговор на въпросактар. За разлика от миналите *__^ „ _л какво е накарало лужничкиягодини тази година кооперация **т-Г „ „ л селятгин да сътрудничи с коопе„Единство” с располагаемите ма -* 1 рацията, тряова да проникнемшини. които вече недостигат, 1 ’ 1 м ^
е приложила пълна аггютехни в самата организация и метод 
ка - дълбока оран и необходи в кооперирането. Кооперацията

__________ ___________ ___„„ съзнателно поема риска в общомо количество минералш! торо ф __Ю производство. Така напри
мер тя гарантира на производи
теля 1.300 килограма пшеница 
от хектар. До това количество 
кооперацията не взима нищо, а 
всичко което е над 1.300 килог 
раМа частния производител за
плаща на кооперацията за услу 
гите и приложената агромеро- 
приятия. Във всеки случай с

залесяване е Босилеградсхо
ш-.чността. Той открива едно по 
:г жение — че на комуната са 
нс-ибходими значителни средст- 
|." ,за иай-основнпте проблеми 
от комунално естество, които р 

■ даден момент се провъзгласяват 
--за Еторостепенн.1 само защото 

няма пари за тяхното разреша
ва» г-. •

в момента се разчита на минно
то дело, което трябва да се раз 
вива и което ще е по-доходно 
от фабриките. Но и това е все 
още перспектива, разбира се, 
близка, но все перспектива.

Може би именно това отвли
чане на вниманието към индус 
три ята в предишните години е 
било причина да се запоставят 
•някои други стопански отрасли, 
които въпреки оскъдните усло
вия са могли да се развиват по 
-естествено и по-бързо. Става 
дума за селското стопанство, ко 
ето е основен източник на осъ 
гце явяването брутопроизв ^цст- 
пото в комуната.

в е.
В животновъдството броят на 

кооперантите също е в постоя
нен растеж. Днес има над 660 
кооперанти. Кооперация „Един 
ство” според плана за тази годи 
на трябваше да произведе 60.000 
килограма телешко и юнешко 
месо, далеч е надминала тази 
цифра. Досега са сключени до 
говори за производство на 
115.000 килограма месо, а до кр 
ая на годината в кооперацията 
очакват, че ще се произведат 
над 140.000 килограма в коопе
рация с частните производите-

А тези „второстепенни ’ неща 
сградата на 

гимназията и улиците в града, 
чака електрифицирането 
"кои села, немелиорисаните и бо 
дни пазбища пс планините ча 

..ка! и малките ученици от 42 у- 
чилища да получат по-нови, ве 
много модерни чинове, защото 
старите са съвсем дотраяли.

такъв вид сътрудничество селя 
иинът е осигурен от неродни го 
дини, защото ако добивите са 
под договорираното 
кооперацията компенсира загу
бите на производителя, 
случай обаче добивите 
под договорираното 
Бабушшшгко досега

ех повечко. Чака

па нн- М, Н. НЕЙКОВ равнище,

Такъв
да са 

равнище в 
не е имало.

На иоляша 
е Димитровградско

ли.
Тази кооперация и нейните 

предприемчиви специалисти от 
преди изеостно време започна
ха коопериране

Босилеградско понастоящем 
има няколко десетки хиляди о- 
вце в частна собственост зна
чителни пространства с ябълки, 
с тютюн. Но това производство

Имайки предвид тези успехи 
не могат да се смятат за утопиЯ 
думите на инженер Воя Димит- 
риевич, че тази кооперация при 
малко по-друта организация и 
по-добър машш-ген парк

СТУДЕНИТЕ ДЪЖДОВЕ 
ПРЕКЪСНАХА 

СЕИТБАТА

ТРЯБВАТ ОКОЛО ТРИСТА 
МИЛИОНА в отглеждане

то на кокошки. В момента в ко 
операция се отглеждат 1.500 бр 
оя, но вНеотдавна била направена ед 

на сметка, колко средства са не 
обходйми да се реши въпр к-ъ? 
е построяването на гимназията, 
на един скромен хотел, да се у- 
реди канализацията и улиците 
в града и да се обзаведат учи
лищата. Излязло премного зг: 
силите на комуната — цели три 
ста милиона динара. Хората па 
ьели глави. Триста милиона ди 
нара — значат г/ртого и пъпре 
сите могат да бъдат разрешени 
едвам след десетина години, а- 
ко се решават само със собстъе 
ни усилия.

И това така. Босилеградска
та комуна със своите 20.000 жи 
тели все още осъществява само 
1 милиард и 200 милиона дина - 
ра брутопродукт и 42.000 дина
ра национален доход на глава 
от населението. Комуната е все 
още слаборазвита, без стопанст 
во, което да обезпечава големи 
натрупвания. При това положе
ние очите на хората са обърна
ти към околията и република
та. която неведнъж е обезпеча
вала средства на Босилеград
ско. .

течение е една програ 
ма за построяване на мрдерна 
птицеферма в село Драгинци 
където ще се отглежда нова по 
рода кокошка, която има 
ми преимущества над домашна
та порода. Тя е'по-тежка с 400

се основава на едно сравнител
но примитивно обработване, без 
участието на земеделските коо 
перации ,които не са сталглгг 
дсйстг ителио носители на пСчн 
на за организиране на селско
стопанското производство Ь1Д - 
х/ известното у нас производст 
14 но сътрудничество, ниго пък 
предприемат по-сериозни мерки 
за създаване на свои обекти за 
селскостопанско 
Тяхната дейност се изчерлва 
главно в изкупуване на селско 
стопански произведения от час 
тните селски стопани, в органи 
зщ. ане на снабдяването на насе 
лели ето със потребителни сто
ки и с изкупуване на строите 
лио и промишлено дърво, при 
което има доста^стикшшоет, за 
плашваща да изтреби 
гори в Босилеградско в един 
сравнително кратък срок.

може
хекта-да кооперира и на 1,500 

ра площ. Да се надяваме, че ор 
гагагте на

Поради студените дъждове, 
които падат в последно време в 
Димитровградско почти са пре 
къснати всички селскостопанс
ки работи. Това е и причината 
гцото от 3.954 хектара, колкото 
трябва да бъдат засети в високо 
добивни сортове пшеница още 
не са засяти 1.679 хектара.

Лошото време почти напълно 
прекъсна сеитбените работи в 
планинските предели. Докато в 
Смиловци и Каменица вече от 
цавна се зеленее пшеница по ни 
сито, в останалите димитропгра 
дски села нивите са още черни 
угари.

От запланираните 1.200 хекта 
ра площ на кооперативните сто 
аанства, в кооперация и ма ин
дивидуалните стопанства в Ди
митровград и по околните села 
засяти са едва към 490 хектара 
(в .Нишава” от изораните 50 ед й 
ва 20 хектара са засяти). В Трв 
иско Одоровцп от 490 хектара 
площ са засят 280 хектара, б 
Борово от 450—100, а в Погано- 
во от запланираните 390 — до 
23 ноември са засяти 120 хекта
ра и тн.

От петте земеделски коопера 
ции в Димитровградско само ко 
операцията в Капушица е зася 
ла запланираните площи, дока 
то останалите, както и частните 
производители чакат да преста
нат дъждовете и тогава на бър 
за ръка ще извършат есенна
та сеитба.

В течение на сеитбената кам 
напия планът на договориране 
с частните стопани е преизпъл
нен с 19 хектара.

голе-
управлението в тази 

кооперация ще съумеят
- • ■ • --С

произведе що.

частните

Съществува мнение, че създа 
ването на- обществен сектор в 
селското стопанство е трудно, 
поради обективните условия. За 
животновъдство е по-голем ма- 
;х о липсват качествами 
ща и ливади, фуражна основа, 
която да обезпечи непрекъсна
то увеличаване на стадата по 
кооперациите. От друга страна 
за зърнени храни нямало ника 
ква перспектива. Но ако това е 
така една по-здрава производст 
вена връзка на линията коопе 
рация-частник е възможна име 
нно в животновъдството и живо 
тинската продукция. Млякото и 
млечните продукти остават на 
употреба в комчната. Няма ни
какъв Износ или проникване 
поне на пазг.оите пън от Босиле 
град. Неорганизирано млеко пре 
работване в самите домакинст
ва. запазване на примитивното 
производово на млечни продук-

Л
Не може да се каже, че не се 

е работило. Напротив, повече го 
от постигнатото е направено 
със собствени сили — с доброво 
лен труд, със самооблагане, с 
«дна солидна ангажираност 
обществено - золитическите орга 
низации. Пътища, нови учили
ща почти във всички села, голе 

пространства залесени зло-

В реле тната работилница
оОО грама и носи много псг,>трапят с моменталните слабос 

че яйца. Новата порода кокош- ц и разногласия и че ще ус-
ки е доставена от Войзодина чеят да привлекат в кооггера-
Казват, че инженер Димитрие- чия и останалите 1.000 домакин 
вич ИС1ШЛ вместо ръководители ства’ които засега И(? сътрудни- 
те от кооперацията да отидат не ЧаТ ° кос>леРаЦ|11Ята' 
посредствени производители-ко 
операнти, на.. .

на

Д. ДОТОВ
мм
Щи, за да се спре ерозирането 
и обогати Интересна е структурата 

приходите на кооперация „Еди 
нство”. Тя може да послужи ка 
то добър пример на всички ос
танали наши кооперации, които

магорският фонд —
навсякъде е вложен 
човешки труд.

огромен

Но всичко това не дава сред- м. В.



БРАТСТВОв
Стефан НИКОЛОВДимитровгродчанин - познат на Ленкн ЗАВРЪЩАНЕ

Найден Киров от село Гради 
ни принадлежи към поколение 
то комунисти от Димитровград- 

в началото на тоя

то работническо движение това 
се дължи най-много на Найден 
Киров, който след завръщането 
си от Женева и след срещата 
му с Ленин се наложи като из
вънреден партиен ръководител 
не само в Димитровградско, но 
и в работническото движение в 
България.

ями п други ръководители е и- 
мала огромно влипаиие върху не 
говото оформление като марк
сист.

Черните му къдри ласкаво 
проОшваха между пръстите й. 
'1 ой бе заковал поглед встрани, 
а тя настойчиво го предизви
кваше с м-ьглгшия си гюлуриз- 
с-ьррдп поглед. Най-сетне, ксна 
то со убеди, че той ще Мълчи 
пяла вечност. Тя подзе с язви
телен глас:

— Не мога да те разбера. Пре 
ди с огорчение повтаряше, че 
никога няма да се завърнеш 
| ок. Помпиш ли как ми разпра 
вяше за дребнаш!, еснафски 
стремежи. за големия поад, кз 
то мечта..:

— Не!

ше под упойващите й блянове. 
На пустеещите пасбища са пръ 
снаха на купища овце.:: И май 
ският концерт, слян с дъха на 
сочни треви. Всичко това му 
връщаше едно прекрасно, но 
преследвано от недоимъка дет 
ство.

'Гя не можеше да разбере то 
ва, защото големият град тре 
щеше в улиците, грабваше я 
ненадейно и винаги бе готов да 
я изненада. А изненадите са си 
пеха — ту отличен филм, дра
ма, концерт. Излети, компа
нии, изтънчени дискусии и по 
въпроси за изкуството, придру
жени с чаши смях, закачки.

Суетата, какво ще кажат дру 
гага, я разяждаше отвътре, 
тя не удържа, дръпна пръстите 
си от косата му и изкрещя:

— Върви то дяволиите!
Аз ща остана тук, Все още 

ш.е се намери човек и за мене!
— Човек?!

Да днес има миого хора.
Над

ско, които 
век положиха основите на ра- След завръщането си от Же 

нева Киров бил едно време ад 
вокат в Димитровград. През то 
ва време той оставил отлични 
спомени ма своите съвременници 
Като комунист и най-образован 
човек п споя коай той изнасял 
беседи пред населението по, вси 
чки въпроси от областта па мау 
ката и политиката. Много хоро 
от Димитровград си спомнят за 
адвокатската канцелария па Км 
ров 1з Соколовите дюкянчета 
срещу сегашната пивница на 
„Балкан”, къдсто идвали много 
хора да се посъветват с Киров 
по най-различни въпроси.

Неговият съселянин Георги 
Йосифов спомняйки си за Ки
ров казва, че той като човек и 
комунист бил известен не само 
в’ Димитровградско и Софийско 
но и в много други градове в 
България.

— Често пъти съм слушал 
говитс сказки — спомня си Геор 
ги Йосифов. — Той умееше да 
говори увлекателно и да поведе 
масите като с магическа пръч 
ка. Неговите думи за буржуази 
ята и революцията 
убедителни и затова 
на работниците беше най-силна 
и винаги печелеше победи Аз 
съм слушал често пъти когато 
говори за революцията, а особе
но в годините ,когато се иодгот- 
вяваше Септемврийското въста 
ние. И сега ми е напълно ясно, 
че той е имал много правилни 
становища по всички въпроси в 
международното работническо

ботническото движение в този 
край и дейността и предаността 
си иа това движение надмина
ха рамките иа своя край.

И действително след замина
ването иа Найден Киров от Ди 
митровград за Русе, където с-ъ 
що така се занимавал с адвока 
тура той подпомогнал за заздра|Ш
вявано ма партията в русенския 
край. Там етапа член на град 
екия и окръжния 
партията и през 1909 година и 
по-късно става известен в пар 
тиймите родове в цяла Бълга
рия. През 1919 година той ра
ботил в учителското настоятел 

да присъедини

прекъснах потока 
па. нейните разубеждавалия- — 
Аз ще се завърна, защото ис
кам да бъДД полезен.

Тя с ужас откри в гласа му 
опази решимост с която я сло 
ми преди две години. Оттога-

комитет па
. • ш:&

Ство и успява 
прогресивните учители и наето 
лтолството като цяло към поли 
тиката па Партията. През съща 
та година той учасвува на Пър 
вия конгрес па Българската ко

ва можеха да оа похвалят с ща 
стлива любов. Но откак той Ре
ши да се зав-,- пие а провинция 
та. сякаш между тях отново 
легна нсцремостиАюто преетраи 
ство на недоразумението.

— Мислиш ли, че там ща Те 
опитваше

стегна той.

се стрелнанея
лястовичка, изцвърча болно и 
сякаш иапмени, чс от днес ще 
б-ьде сама

мунистическа партия. Според из 
казвалия па делегати от Дими- ' дочекат па ръце 
тровград той не е бил пасивенне да продължи разубеждаваието 

си. — Или п-цк ща ти дадат ме 
дал. А обидата около приемане 
то в Съюза на комунистите?..'.

Последните й думи премина
ха през появплте се бръчки 
по лицето й. пламнаха в сарка 
етични ог-1-ичетта на гълъбови 
те му очи.

— Ти беше по-находчива!
— Не находчива, а мълчали 

ва. В малкото

„Може би и греша“ 
гръв път заговори в нея разми
с-ьла.
град знае още как да бъде пра 
зен. ако нямаш опора у Някого. 
Или изобщо няккаква опора”...

Последваха ситни, устремени 
крачки. Тя не го виждаше в 
навалицата, но уещаше неговия 
Лъх на тревите и чернозема. 
Такъв заживя той в нея — с 
човешко, вярваще сърце.

А тя бз рзаше да догони и 
СЕОята вяра...

заделегат на конгреса, но актив
но се застъпвал за ленинския 
път иа партията и присъедине
нието на Българската комунис
тическа партия към Третия ип 
тернационал.

За тази си дейност той бил из 
бран за делегат на БКЦ на Ш 
конгрес на комунистическия ин 
тернационал, състоял се през 
1921 година в Москва През съ
щата година участвувал на тай 
пата учредителна конференция 
ма Румънската комунистическа 
партия в Букурещ.

По време на Септемврийско
то въстание със своята дейност 
Найден Киров нанесе силни у- 
дари на фашизма, и затова 
след разгрома на въстанието 
той беше пръв когото фашисти 
ти потърсиха за разплата. На 
24 април 1925 година фашисти 
те разстреляха верния другар 
на Ленин, който в Женева даде 
клетва, че ще му бъде верен до 
гроба. Заедно с него бяха раз 
стреляни Александър Атанасов, 
Филип Раковски, Георги Току 
шев, Върбан Ангелов и други.

Животът и в големия

бяха така
партията

Найден Киров място яълчани 
ото © ценно качество. А ти с 
буйния си прав ще предизвик
ваш срещу себе си..:

— Вината наистина беше у 
далечен, отсъствуващ 

глас като чели се оправдаваше 
някого. — Причината е, 

че недообмислях. И после това 
не е съществено. Аз ие се връ 
щам. за да докажа на някого 
а искам да бъДД полезен. Же
лая да си отстоя на думата.::

— Казваш думата. А каква е 
тяхната. Стипендията ти дадоха

Найде: Киров е роден в 
Градини, Димитровградско 
21 януари 1880 година. Основно 
образование получил в Димит
ровград и родното си място, а 
педагогическото училище завър 
шил в Кюстендил. След това се 
завърнал в родния си край и 
бива учител заедно с жена си 
Мария Мусева — Кирова, също 
учителка. Като педагог той ос
тавил видни следи в развитие
то на просветното дело в Ди- 

особено в Жел

село
на

мене
Младежки вестник 

„Млад работник44движение по това време. 
Нацко Тодоров, също негов 

съселянин и партиен работник 
от това време, починал преди ня 
колко години, винаги говореше 
за Киров, като за човек, който

Младежкият комитет при ка 
учуковия комбинат ,,Димитров 
спад“ в Димитровград подготвя 
пцпвия брой на двумесечника 
„Млад работник,,. В този бюле 
чин ще намерят място всички 
производствени 
предприятието 
дейността на обществено-поли 
гическите организации а също 
така професионалното издига
не на работниците.

Първият брой тцр излезе по 
случай Осмия конгрес на СЮК.

М. — Б.

в началото на тоя век бил най 
издигнат и с най-ясни предста
ви за развитието на междуна
родното работническо 
ние.

едва в трета година.
Неговият поглед сякаш потъ 

на още по-далече. В него искре 
шс оп -т магически блясък, кой 
го тя тъй много обичаше.

Тя не виждаше как в зеница 
та му изплуваха огромните бло 
кове на кооперативните поля. 
Не виждаше как мисълта му да 
г.пзциаллоира 
бе го обгърнала и той потъва

митровградско, 
юша и Димитровград.

Неговата дейност като учител 
съвпада с дейността му за съз 
даване на работническото дви
жение в Димитровградско. Още 
като млад той действува в една 
среда, е която капитализмът и о 
ще в зародиш и където работни 
чеството все още не е оформе 
но. Първите акции на работни
ците в Димитровград и партий
ните борбй са свързани с име-

проблами в 
ч се следи и

движе-

Идеите на Ленин, за които та 
ка дейно ратуваше неговия поз 
нат от Женева отдавна победи
ха в страните, където той рабо 
теше. Затова днес еднакво си 
спомнят за учителя, адвоката с 
дългата черна брада и високо 
чело, Найден Киров и неговите 
съселяни от Градини и млади
те поколения от Димитровград 
ско и работниците от Русе и 
партийните дейци от Румъния. 
Името на Найден Киров, лени
нец .същински интернациона
лист вечно ще живее в сегаш
ните и бъдещите поколения.

производството

На всички свои читатели 

и сътрудници
то на Найден Киров. Обаче, же 
ланието му да се учи го отвеж 
,}.а далеч от родния му край. 
Той заминава за Женева къде
то следва право В тоя град мла 
дият Киров се среща с много

Редакцията в. „БРАТСТВО44
ЧЕСТИТИръководители иа международи- 

ния протелариат, а малко по- 
късно се среща и с Ленин и 
Плеханов. Дейността на Киров 
след завърщането му от Жене 
ва говори, че срещата му с Ле

Нацко Тодоров

29-ноемврн-Аеня но Републиката— Ако по това време в Ди
митровградско 
Нацко Тодоров — имаше разви

си спомняше
Б. Николов

ж■ЖА А Ж АХ* Ж АСОГ Ж Жж
Г ж ж

Розалия ЛИКОВА сното. Прекрасното тук е в разцъфтяването на ду
ховното величие на героя, в способността на човека 
да се реализира в едно чувство, във вътрешната 
свобода на човека, която, макар и в един нравстве- 
ио-етичен план, сблъсква героя с действителността. 
Шибил с неговата горда красота, Шибил, който 
ва броеницата на бея и притиска до гърдите си цве
тето на Рада в момента на смъртта, и чорбаджията 
които не пожалва нито красотата, нито ДЖИЯТа’ 
са два полюса не само 
ствено-етични.

в „Старопланински легенди44
скъссъвременността. В тая пълнота иа душевния 

на героите, въпреки тяхната душевна простота и 
семплост, се съдържа косвената реакция на Йов
ков срещу естетиката на модернизма

срещу безцелните лутания по модерното запад- 
изкуство, за които Йовков говори с такава иро

ния. С право Олхме могли да се запитаме_не е ли
това резултат на търсенето на морални стойности 
след разрухата на войните, не е ли част от общия 
процес на възвръщане на човека

живот
Мисля, че ако трябва да се търси някъде влияние- 

Горки върху Йовков, то е именно тук, в „Ста
ропланински легенди”. Йовков е близък не само 
на Горки, но и на цялата руска литература, със сво 
ето светло отношение към човека, с високия нрав
ствен патос на творбите си, с широтата на психоло
гическия си поглед, с извисяването на човека, но 
повече от всякъде другаде тук се чувствува поле
та на Горкиевата фантазия и мощната романтика, с 
която Горки изграждаше образите на своите бося- 
ци. Подобно на Горки в „Старопланински легенти” 
Йовков създаде силни, горди характери, хора с го
леми пориви, способни на гломи чувства, на голяма 
любов, които противопоставят любовта, сърцето си 
на пошлата действителност, на дребното и низкото 
в живота, които пробуждат стимул към благород
ство, човечност и тласкат към духовно израстване. 
Силната, изключителна любов у тези герои е израз 
на духовна сила. на нравствено величие, чрез кое
то те повече от всичко друго се явяват рожба на 
своята епоха. Това са герои, които не познават мъ
чителните вътрешни противоречия, „съмненията и 
раздвоенията на модерния човек”2. И в тая душев
на цялостност до голяма степен се съдържа съвре
менният смисъл на тези герои, тяхната връзка със

смелостта, 
жизнено-социални, но и нравто на и символиз-ма

но

Мотното усещане на опасността и любова,
СТрЗХа- Тръгнал по пладне, когато в при 

и пшпН„ чувствува узряването на някакво пълно 
пищно тържество, когато всичко цъфти и зрее 

иоил слиза в мрачните долища през вечерта, 
с тревогата и съмнението

с ко
тревога, 

коятокъм първичните
сили на земята, характеризиращ литературния 
вот след войните? жи-

Вгледаите се в образа на Шибил. Шибил, стра
шният хайдутин, слиза от планината 
предаде, воден от любовта си към 
ския чорбаджия. Но в това'предаване, 
ни убеждават някои теоретици, 
против, душата на Шибил разцъфтява, пее, ликува 
когато в пея влиза любовта. Не към позорно пре
дателство върви Шибил, а срещу смъртта в името 
на своята любов. Неговата сила е в неговото чувс
тво, неговото величие — в любовта му.

Красотата на Шибил е белег на мъжество, на 
сила, на оная скрита нравствена сила в човека коя
то може да го извиси до ръста на планините, до дъ 
лбочината на безкрая. Едно красиво чувство по-си
лно от смъртта, издига героя до сферата

сам
„Мръкваше се, в до-и отива да се 

дъщерята на сел- си:
лищата се спускаше синкава мъгла, по баирите ла
зеха дълги сенки. Планината беше ое спотаила ти
ха, замислена, сякаш гледаше след Шибиля и пи
таше. Къде. Домъчня му на Шибил, съмнението ка
то червей загриза сърцето му. Той 
камък и се замисли”.

колкото и да 
няма падание. На-

седна на един

- Г. Цанев „Старопланински 
рог” г. 8. кн. 9. легенди”, „Злато-

на прекра (Следва)
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!.Шведският критик Естерлинг 
казва -за Андрич:. „Андрич ни 
открива " едно ново пространст- 
в0 — Балкана, .балканските на
роди, среда. Освен това тук то
срешаме модерна мисъл в жи-/ намиращ се над всичко, прите- 
В0писен>чрелеф декор... Техни; жаващ -мфъфизическа - : 
ката 'на писане е класичца. йо1' същевременно хрониките 
идеята е с-.прйгреейвна. . . [.Към’; Андрич представляват и съшин 
таЗи йисъл на Естерлинг* тряб. гаси исторически романи, отли
ва да дббавшк! ,йе,'цялото, твор- чаващи се със съществено нови
иеЬтво на Андрич представлява качества, в; нашата литература, 
художествена'красота, с която с което придвижиха 
всяка нова 'среща и контакт от кил ни'роман към по-висша 
криват непочуйствувани и неиз пен към • равнището на големи 
живеии дотЬгава чарове. Както те европейски литератури. В 

веДико изкуство, така и тях историческите факти, атмо
сферата, багрите на минали вре 
мена отново

; •
си върху хребета си. Тази позест 
по своя темп е легендна, къде 
то просторносгта на времето по 
лучава най-голяма широта, ка 

феномбн на безграничноет

вот в босненската паланка хро 
пиките на Андрич притежават 
особена стойност ,с. което пре
стават да бъдат самр свидетелс 
тво за една историчека истина, 
а креация поставена върху пел 
сите на дълбоко общочовешко 
съдържание.

Бурите на закономерното раз 
витие захващат или цели маси, 
тълпи или индивиди, чиято съд 
ба изчезва някъде в общия ход 
на събитията. Изчезват везири, 
консули бейове, търговци, пра
вославни свещеници, ходжи, се 
ляни. малоумни; изчезват диви 
брегове, над които се издигат 
Сводовете на големи строежи, 
пробиват се желецопътни ли
нии, израстват високи общест
вени сгради, хотели, — и в то 
ва босненската паланка изчез
ва, променя не само външния 
си вид, но и съществено от вът 
на е чудно ветрометище, къде- 
ре. В романите на Андрич Бос

шествие на Изток, докато по- во и'етика. Циганите набиват 
вестта в „Моста на Дрина” се жертви на колове, бесят сърби,

посочени като бунтовшщи или 
шпиони, нахвърлят се на мага 
зини и авторитетни сърби, съ
дейки им сами. Тази страна от 
човешкия живот — свирепост- 
та и дивячеството на сганта — 
Андрич е подчертал чрез твър 
де трогателни картини, пред ко 

ледните години от австроугарс- ито потрепва и душата на читз
кото владичество в Босна и го теля. Най-голяма трагедия за
дините между двете световни човешкия разум е това, че твър
войни, СоЦиално-исто-рическа- де често и „прилежни” хора в
та конкретизация допринася за лични равносметки си служат
епическата задълбоченост в ро със сганта. Още по-низко и по
маците на Андрич, по-специай страшно за човечетвото е кога-
но на хрониките, а легендата . т ои властта прибегне към сган 
им дава просторност. Ходът на та, когато й позволи свободно
историческите събития в боснен Да съди за добро и зло, за с'то-

протяга през векове- достигай
ки до оттеглянето на турците, 
анектирането на Босна и Хер
цеговина, Първата световна вой 
на и идването на сръбските ос 
вободители във Вишеград, до
като пък „Госпожица” се пре 
мества в по-ново време — пос-

вечност.
на

историчес 
сте

всяко
творчеството на Андрич е веч 
но йлаДоТ винаги ново. никога 
неизчерпано, Андрич притежа
ва‘някаква извънредно тайнст 
вена привлекателност, с която 
едва ли може да се похвали ня 
кой друг наш писател, криеща 
се не само в образите и карти-

възкръсват като 
жива действителност. Онова, 
което нашият исторически ро- 
и*ан преди това не бе успял, ма 
кар че има сериозни достиже
ния, особено в творчеството на 
Шеноа, го постигна в хроники 
те на Андрич. Художникът и

ската паланка ,а това значи на 
световните събития от няколко

рено и несторено.
Но ако тази вражда намира 

временен излив на силата си в 
босненската паланка, за да по
ругае всичко порядъчно и дос
тойно в човешките отношения 
— да унизи достойни, да сруши 
силни, да си отмъсти на ония, 
на които е завиждала, — то 
една друга форма на омраза е 
отровила и въздуха в Босна. 
Фанатичната омраза между съ 
ществуващите четири вероизпо 
ведания, егзистиращи под едно 
и също поднебие, в романите 
на Андрич е отразена с цялата 
трагичност и разорителност. Че 
тири вери постоянно са готови 
да се нахвърлят една срещу 
друга, да покажат своята мни
ма по-голямв божествена стой
ност. Латентната омраза между 
мохамедани, -католици, правос
лавни, и юдеи представлява . о- 
нова буре от барут, което може 
да пламне всеки момент. А ко
гато то избухне, тогава горят, 
и едни, и други, и трети... И 
затова малка Босна няма щас
тие.

века, пречупени през призма
та на тая паланка, получава о- 
тенък на дълбока философия 
за общия развой на човечествоните. сюжета, съдържанието, 

проникването в лабиринта на 
един или друг проблем с фило 
софска задълбоченост, но и въл 
шебна, дори пословично дълбо
ка яснота, вълнообразие в ритъ 
ма на изречението, мелбдичност 
на думите, чиито вълни се.сли
ват в рядко съвършена худо
жествена красота, която прите
жава финна естетическа стой
ност. Армираната й издържли 
вост несъмнено ще понесе вър 
ху себе си и най-строги присъ
ди на изтънчени вкусове, тъй 
както Андричевите мостове под 
насят времето-съдия, защото 
цялата е изградена от сгъстени 
смесове чрез най-подробно из
следване устойчивостта на вся 
ка частица в художествената 
постройка 
на всяка дума, изречение, ми
съл, картина... Тези творчески 
качества издигнаха Андрич ме 
жцу лазщеатите на Нобелова на 
града в световната литература

Миле НИКОЛОВ —ПРИСОЙСКИ

то периферно се стълхновяват 
теченията на ориенталния фаяа 
тизъм/, мързеволност, мудност 
и хилавост със жизнеспособност 
та на цивилизацията, която нах 
лува от Запад. Макар че про
никването на цивилизацията не 
е предадено чрез широко разви 
ти драми, то все пак стълкно
венията проличават ясно в три 
те романа. В „Травнишка хро 
ника” цялата повест се разви
ва между Изтока и Запада, ме 
жду Ориента и цивилизацията. 
На цивилизацията и нейните по 
веления се противопоставят не 
само простите закоравели бос
ненски турци, но и образовани
те османлии, защото тя в дейст

онзи

историкът вървят паралелно е- 
дин с друг, верни сами на себе 
си и взаимно предаяни един 
другиму. Историческата истина, 
атмосферата на дадено време и 
среда са основата, върху коя 
то са създадени хрониките му. 
И не само в романите „Травни
шка хроника” и „Мостът на Дри 
на”, но и в някои разкази и по 
вести се срещаме с личности, 
които в бргизкото или далечно 
босненско минало наистина са

то, за силата и неудържимостта 
на общия поток.

В романите на Андрич време 
то определя развитието на дей 
ствието. Силни хвърля в неми 
лост, неизвестни довежда на ис 
торическата сцена ,а в този во 
довъртеж от промени винаги 
присъствува един феномен, кой 
то в моменти на общи вълни пре 
минава всички граници, мани
фестирайки се със силата на 
животинския нагон. Феноменът 
омраза или ненавист в романи 
те на Андрич получава същинс 
ко съдържание на това поня
тие, а частично и в разказите 
и повестите му. Той присъству
ва навсякъде — и между враж 
дуващите светове и в самите 
тях. Омразата като феномен с 
особено майсторство е отразена в 
„Травнишка хроника” в дълбо 
ко спотайвания револт на мест 
ните турци, когато пристигат 
консултите или минават по ули 
ците на паланката и все до зат 
варянето на чаршията, когато 
понесената сган от омраза изли 
ва целия си бяс върху невин
ни или са виновни за това, че 
по-нещо не приличат на нея. А 
сганта съди свирепо. Тя не 
знае за милост ,нито пък раз
питва. Цигани, кокошари, крад 
ци, комарджии, мързеливци, — 
тази всевъзможна паплач кога 
то започне да разрешава обще 
ствени проблеми, тогава няма 
защителни и незащитени. Все
ки порядъчен гражданин е ви 
новен тъкмо зарад това, защо
то е порядъчен, а омразата на 
паплачта към порядъчността 
има своя логика на отричане по 
най-див начин. Всички нечове 
шки дела се извършват именно 
от паплачта — от мерзавци без 
корен й стъбло, без достойнст-

съществували 
онези черни, които намираме у 
героите на Андрич. Обаче в то 
ва минало историческата точ- 

взаимно

и притежавали

издържливостта
сеност и легендата 

преплитат, с което нито за ню
анс не се изменя на историче
ската истина.- Напротив по този

вителност представлява 
неуморен гробар на османлийс- 
ката империя и феодалната си 
стема, чиито

В романите на Андрич, както 
и в някои разкази — „Писмо от 
1920 година” — разумът прези 
ра безсмислеността на този фа 
натизъм. Писателят говори за 
него с логиката за прогрегагвна 
мисъл и го отрича, така както 
бе отречен по-късно от револю 
цията.

Положението, създадено от 
четири враждуващи свята, ръ
ководени от ограничеността на 
безсмислени догми, като общо 
зло за всички обитатели е отре 
чено от писателя по начин свой 
ствен само на Андрич — отме
рено, на пръв поглед равно душ 
но отразяване на загнездилата 
се вражда, омраза и ненавиж
даме, чиито остриета все по-дъл 
боко се забиват между жители 
те на малка Босна., Но зад то
ва равнодушие в същност стои 
револт срещу ограничеността 
на съжителите, станали жертва 
на едно зло, успяло да пусне 
дълбоки корени в босненската 
паланка, да създаде благоприят 
на почва за господство отвън.

и го направиха първият носи нач1ш аЕторът излиза извън 
. тел на Нобелова награда на Бал рамките на строга историческа
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основи сериозно

Андрич е известен като майс
тор и на разказа, и - на повест 
та, и на романа. Той’ създаде 
разкази и повести с антична
просторност и с рядко съвърше 
на художествена 
й тях Андрич не разказва, а 
разкрива или посочва в човека

изтънченост.

и извън него проблеми. От не 
го нашият разказ, а също така 
и повестта, всецяло поеха вър
ху себе си бремето на проблем- 
ност, един от основните импера 
Уиви на модерната 
освобождавайки

литература,
се от повръх-

ностната дескрилция.
Богатият 

..Пътят му творчески път от
„„ тт на Алия Джерджелез”
Д „ГГрокълнатия двор” отбел
язва безшумен, но извънредно 
плодотворен труд На талант, чи ' 

творчество означава 
мичен възход 
тература.

Босненската паланка, с далеч 
то и минало, натисната от бре 

мето на изостаналост. хората 
със своите страсти, нагони, стра
Дания, блянове нещастия_
лото

ДимитровградМ. Петров:

ето са разклатени и в самия Цари
град. Под действието на лъче
зарните вълни от Запад се про 
буждат напредничави идеи и в 
сърцето на самата империя, а 
раята в славянските земм чув
ствува, че златният век на по
лумесеца е отминал и че нас
тъпват нови времена, които й 
посят свобода, а на турците на 
вестяват завръщане в старите 
родни краища.

Сръбската рая първа се събу 
жда. Травиишките везири, — 
Мехмед-плша, Ибрахим-паша, 
Салихтар Али-паша — предпри 
емат все по-ожесточени похо
ди, за да потушат бунта на Ка 
раджордже, но напразно. Бунто 
вете се разширяват и по-иата 
тък. И пмссто турска слава — 
отвъд Дрина се ражда свободна 
Ст>рбтгя. Настъпва онзи толко
ва дълго предчувствуван отлив, 
когато турчите оставят леко 
спечелени богатства и имения 
и озлобени кервани с остри гне 
вии погледи текат към своята 
майка-Андолия.

Андрич разкрива широки пла 
тна на онова, което му носи 
хрониката па времето — турски 
те насилия пред бесилки, наби 
райето па колове на бунтовни
ци, страхотната и отвратителна 
изостаналост — които ходът на 
времето отминава като всяко 
зло. Събитията са предадени в 
съвсем определени обществени, 
а някъде дори и политически 
обстоятелства. В „Травнишка 
хроника” повестта се развива 
по време на Наполеоповото па

дина- ограниченост и ходът на вре
мето ни носи през векове и съ
бития. Самото време тече, съ
битията се редуват, а пороите 
иу поемат хора, изправят 
пред едни или други препятст-

на една цяла ли

ги

ГеоАОШчески изследЬания 

Ь Босиле/радско

вия, включват ги в една или 
друга буря. Широкото платно на 

знечп знообРазие> наречено жи времето се развива спокойно, 
л. ® действителност става Ан простира се равномерно, безраз 

в неизчерпаем източник лично, надменно. И в неговото
надмЬщие изчезва всичко дреб 
наво, а в сравнение с него и 
трупните събития подобават на 
джуджета, защото биват потис

ця-

\
на мотиви. На пръв поглед из
глежда, че този босненски свят 
е твърде ограничен 
не на високо

Мястото на. фосплите се на
мира от вата страна на Божич 
ка река — Долна Лисица на 
растояште от 7 километра. Сло 

дебелина от 10—40 
Фоснлннте видове —

На пленарното заседание на 
Сръбското геологическо друже 
ство в Белград бе прочетен док 
Дад на тема Старопалеозой- 
ски фосмлп от околността па 
Босилеггаадско от геолог 3. Пав 
лович. Интересът в една от 
най-старите фосилни находища 
на Балканския полуостров. То
ва са находища, конто потвър
ждават по-рамо изнесеното мие 
ние, че Родопския масив изоб
що.
македонския масив е едни от 
най-старите' сухоземни части 
на Полуострова. Бпостраграфия 
та на кристалните маси получа 
ва още една значителна подкре 
па с научно ясно обосновани 
факти. Това, че такива фосили 
са твърде редки доказва факта 
че материалът Дълго време е 
бил невъзможен за сравнение, 
защото подобни фосили и в Е в 
(оопа има твъРАО малко. Той 
можеше да се сравни едвам с 
фосилната фауна па Желязна 
гора в Чехословакия- Счита се, 
чс се касае за подводен вулка- 
низъм в далечното голошчсско 
минало п еволюцията па земна 
та кора. 1

за създава 
литературно твои 

чество. Обаче Андрич с извън 
Редно майсторство 
тази ограниченост, превръща я 

широк простор на дълбоко чо 
вешко съдържание ,където съд 
бата на

кани от нови.
евете имат 
мепра.
УпдиеИа 1аипа, 5рюи1е Зргопд1а 
Уидо$1ау1а 1Ло1ааа1епа

оа намират във витрини-, 
те на Геозавода на СР Сърбия- 
Караджорджева 48 в Белград и 
се показват като научни рери- 
тетп на гостите и посетителите

разширява И в романите си, както в раз
казите и повестите, Андрич от 

живота в босненската
в

разява
паланк ас цялото нейно разно
образие. В тях паланката не е

всеки герой съдържа 
нешо общочовешко. Той 
га това и там.

пости-
отломка, момент от живота мяс 
то на изключителни човешки 
съдби, което тук-таме преодоля 
ва в разказите и повестите му. 
а широко и всестранно отразе
на жизненото среда и атмосфера 
в течение на години и векове. 
Пред читателя възкръсват съби 
тия от различни периоди, зло
би, разплати! страдания, възхо 
ди и падения на личности като 
преходно явление във вечния 
ход на времето. Променят се це 
ли епохи, пропадат империи, е 
босненската паланка в пелия то 
зи въртеж от впеме представля 
ва особен спектър/ където "о 
свой начин се пречупват багри 
те на тези велики събития, ппел 
ставляващи възли в историята 
на човечеството. В това де ло
кализиране на отразения жи-

кълето мнозина 
Други писатели не биха мог
ли нищо ценно, или където би
ха положили оръжието 
успех.

а по-специално Сръбско-
на завода.

Като вероятна старост на по- • 
старня палеозонк се счита дол 
нпя палеозонк на долно силур-

си в не

След повече от двадесетгоди- 
плодотворен • труд върху 

разказа и повестта, Андрич 
залавя и за 
ат около
дава три романа: „Травнишка 
хроника”, „Мостът на Дрина” и 
«Госпожица”. Първите

шен
скня период.
открити в рамките на плана за 

Тези находища на фосили са 
работа, който има ГеоЗавада! 
на Сърбия в околността на Бо 
силдград и показват голям нау 
чеи интерес и значение за нау
ката.

Считаме за необходимо да нз 
Тътнем, че споменатите експона 1 
ти могат да се видят във вптри 
пето на споменатия завод.

‘ Др. Александър Гигоп

се
романа. За период 

четири години той съз

му два
романа-хроники по своя пред
мет са ;минало, историческа ле 
генда, а по стил. в най-широ- 
кия смисъл 
менноср. В тях 
тора е специфичен 
литература единствен — 
х акато повест 
мето и събитията.

I

на думата, съвре- 
похватът на ав

и в нашата 1
Iхрони 

за хода на вре I

които то но
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ИЗ АЛБУМА
НА НАШИЯ КАРИКАТУРИСТ

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИНашенски истор>гйкн

Баша-Блажко 

и „германците“...
Япония ще стане 

пай-голям произво
дител на птици 

в светап.о немски като му казваше, че 
бензиностанцията 
край „Нишава" но трябва ня
кой да повика шипата.

Същата веч*ар за този 
знаеше целия црад.

На другата вечер за нещастие 
бата Блажко преминавал улица 
та иа същото място с няколко 
другари. И тъкмо по това вре
ме спрялн немци с кола и шо
фьорът учтиво сс обърнал за 
обяснение къде е бензиностан
цията :

— Извинявайте, отвърнал той 
на наш език. — Аз снощи оо 
излъгах..: Сега идете по дяволи 
те. Аз не съм бюро за освсдо

Преди няколко години когато 
амбулаторията в Димитровград 
тзе от митницата една кола с 
германска регистрация шофьо
рът Богдан Игов който караше 
тази кола, движейки н от гара 
та към центъра на града реши 
да се пошегува с някого.

Беше полутъмно. Пред „Бал
кан” стоеше бата Блажко твър 
де замислен. Богдан спря кола 
та пред него и без да се покаже 
на прозореца, каза:

— Бензин, бензин?...
Госшрнемният бата-Бажко, 

спомняйки си за някои уроци 
по немски език от гимназиална 
та скамейка и с богато жести 
хулиране започна ,да говори“ мония-1!..

се намира
Преди II световна война пре 

храната в Япония се състояла 
главно въглехидрати и 
ничеии

виц огра-
(количества белтъчини 

от расти телеп и рибен произ
ход. Постоянно увеличение, 
дохода от 1960 година доведе до 
бръзо увеличение па потребле
нието иа белтъчните от 
тннеки произход (главно млеч 
пи произведения и птици).

В Япония през 1962 година е 
било около 3,8 милиона отглеж
дани па птици, в страната е 

90 милиона ко- 
70 милиона

па

живо-

!имало около 
кошки, от които 
кокошки които са 
яйца. Централната кооператив
на организация успешно орга
низира продажбата, изгражда
не на касапници и износ 
птици.

снасяли

Р
Енциклопедии на 

африканските страпи
Още една зима под чадъртаза! акция бяха неко- 

се снабдяват с
ВСЕ ПАК — ПОМОЩ Т11ВМИ В

лцина, конто 
мляко от село:

— Дайте бе другари да раз
решим въпроса с водопровода. 
Тогава ще има и мляко за всм 
чки...

Комбинатът за гумени изде
лия „Димитровград” поръчал 
книги от едно белградско пред
приятие.

Вместо исканите книги за про 
чит — пристигнал голям колет 
от .Народен готвач”.

Н управата тълкуват това не 
като грешка, а като помощ на о 
ния работници, които все още 
це хранят частно.

Неотдавна в Акра се състоя 
първото заседание па редакци
онната колегия на „Енцеклопе- 
дията иа Африканските страни". 
Голямата енциклопедия, за ко
ято се вече събира материал 
ттт.е бъде печатана на пет езика. 
Първите три тома на англий
ски език ще бъдат завършени 
до 1970 година.

Редакционната колегия се на 
дява. че в подготовките и йе

на първата Енчекло- 
педпя на африканските страни 
ще вземат участие всички стра 
ни ог африканския континент.

ПАК СЕ СЪБИРАЛИ. . .

На една общинска конферрн 
ция в Димитровград в Първите 
години след освобождението 
Цветан Еленков-Байкя седещо 
в последния ред до един наш 
сътрудник. Преди за започнат 
изборите за Общинския коми
тет той леко се. наклони към 
журналиста и доверчиво му ше 
пна:

— Аз- зная кои ще бъдат в

/'фДОШЛО ВРЕМЕ
мятането IВ Дома на културата в Дими 

тровград вече няколко години 
лежи опакована подвижната ки 
Воапаратура. Някои членове на 
Социалистическия съюз по се
лата поставят искане това кино 
„да се размърда” по селата.

— Чудно ми чудо, отговарят 
ръководителите в Центъра за 
хултура и забава. Като чели те 
хните бащи всеки ден на кино 
са ходили..

\< > А
'СОУ4

'МршЩ „поповм^Л^Нова марка в СГСР 
по повод 20-годишни- 

пата от освобожде
нието па Белград

новия комитет и му мушна в 
ръцете един списък с имената 
им. т\гСлдл като лшна гласуването 
и кандидационната комисия съ 
общи резултатите имаше Съв
сем други имена. Тогава наши
ят сътрудник не каза нищо на 
Цветан, само го погледа остро 
и завъртя с глава.

А той, като за себе си доба-

■1К

По повод годишнината от ос
вобождението на Белград в 
Съветския съюз е издадена по 
щеМска марка ,,ХХ години от 
освобождението на Белтрад от 
фашистките грабители”. Рисун
ката за марката са нарисували 
известни съветски художници, 
на която са представени бойни 
от Съветската армия и народо 
освободителната войска на 
Югославия. Марката е издаде
на в няколк цвета, димензии 
на обработеното поде е 28—28 

в стойност 4 копейки.

ЗАВЪРДСКА ЕЛЕКТРИФИКА 
ЦИЯ ви: Не\ е за кого е печено ами на кого е речено!— Гледай бреей. пак са ое Съ 

бирали нощес, без мене...На последните събрания 
ССРН за неактивност бяха кри 
тикуваии отборите по електри
фикация в Забърдие.

— Чакайте бре хора, — отго 
враят те. — Коперацията разпо 
лага със запаси от лампени ши
шета още за две-три години. Къ 
де ще ги денем?. .

на

„ПЪТ” — ЗА 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

Гтг 1Миналата неделя се пусна в 
движение международния път 
Киш — гогосл.-бълггрската гра 
ница. Много похвали се изказа 
ха към строителното предприя 
тпе „Път” от Сараево, което 
Гдаде на време участъка си.

Очаква се, Същото предприя
тие да даде н,а димитровгоадча 
ни гиги. за да могат да пътуват 
до гарата..,

ОБЩЕСТВЕН
М МВОДА И МЛЯКО

Ной - овчарПреди известно време, се яви не 
достиг на вода в Димитровград. 
Започна разискване как да се 
разреши този въпрос. Най-ак- В южноафриканската държа 

ва Капа овчарското куче има 
,л сериозен конкурент. Това е 

птицата ной, която 
томена и която служи като из 
вънреден пазач на стадото ов
це. Птицата ной в много бър
за, силна н доста агресивна, и 
скотовъдците извънредно мно
го ценят тези нейни качества. 
Докато тя се намира при ста
дото, овчарите могат да бъдат 
спокойни, Не веднъж те са би 
ли свидетели на жестоките бо 
рби между ноя и някое диво 
животно. Веднъж дори ной на 
паднал и един автомобил, мис 
лейки, че това е някой неприя 
тел на повереното му стадо.

е припи-
СКРЪБНА ВЕСТ

С голяма скръб съобщаваме 
на 24 октомври т. г. в София внезапно 
на възраст

на роднини и познати, че 
почина на 67-годиш

БОРИС СОТИРОВ КОСТОВ, пенсионер

родей в Димитровград живущ в София, бивш препода
вател в софийското Техническо училище.

Опечалено семейство Сотирови, съпруга Жана, внучка 
Ерма, снахи, братовчеди н други

— Значи и при вас има без работни?
— Да, когато „картаджийиица та” е затворена!

рЩШШ оть НЕЩАСТЕН“ БРОЙ Текст и рисунки 
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братство

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА БОСИЛЕГРАД
Гостилничарско предприятие „БАЛКАН“

- в ДИМИТРОВГРАД =^.. .
на всички свои граждани и 
трудещи се и им пожелава 
нови трудови победи 
в социалистическото 
изграждане.

честити
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАЧестити ДЕНЯ

НА РЕПУБЛИКАТАна всички свои Тосши и на цялото 
население ош Димитровградско

Общинският комитет на СКС 

и Съюзът на младежта в Димитровград „НИШАВА“ - ДимитровградЗемеделска
коойерация

Честити Деня на Републиката
на всички свои йризводсшвени 
сътрудници и селски сшойани 
и им Пожелава успехи в съвме
стната борба за По-юлямо 
селскостопанско Производство.

Поздравяват населението от Димитровградско 
и своите членове с

Деня на Рейубликаша
и им пожелават нови трудови победи.

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС И ОБЩИНСКИЯТ 

ОТБОР НА ССРН—БОСИЛЕГРАД
Общинският отбор на ССРН 

в Димитровград

честити на гражданите 
от Димитровградско

Деня на Рейубликаша
В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА
пожелават на трудещите се от комуната нови успехи 
в социалистическото строителство.

с пожелания за нови успехи 
в социалистическото 

строителство.

Общинският съвет на профсъюзите 

в Димитровград
На всички Пътници с нашите автобуси, на 
използващите нашия транспорт и на насе
лението от нашата комуна честити.

Честити на всички трудещи се 29 - ноември - Денят но РепубликатаДеня на Рейубликаша
Транспортно предприятие 

„ВЕСНА КОБИЛА“и им иожелава нови юлеми усиехи 
в Производството.

На всички наши потребители и на 
населението от комуната

На всички иошребишели, делови 
Приятели и на селските стопани

Земеделска коперация
„НАПРЕДЪК“ в Босилеград

честити

Деня но Републиката - 29 - номври
Ч е е ш и ш и Секция по горско стопанство 

в БосилеградДеня на Рейубликаша

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ,
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАИИЗАЦИИ И НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ КОМУНАТА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД ЧЕСТИТИ

29-ноември и им
ПОЖЕЛАВА УСПЕХ В РАБОТАТА
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ДИМИТРОВГРАД
КОМБИНАТ ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ ДИМИТРОВГРАД
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29 НОЕМВРИ
-Празник на Републиката

Ш
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.. шШ
■:иV ЩШпа всички потребители и делови 

приятели в страната
I щж

-#>ААМЕ:
• Голи гумени нишки за пасмантерийно производство
Ф Гумени нишки, облечени в синтетика и памук за производство на 

чорапи и трикотаж
Ф Качествепи лачени гумепи ботуши и гумени цървули
Ф Двигателни ремъци и други технически каучукови изделия
Ф Импрегнираме с гума всички видове тъкани: коприна, шушкавец, дру

ги технически тъкани, качествени токове за обувки и черва за пре- 

такане на алкохолпи питиета.
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КОЛЕКТИВЪТ 

НА КОНФЕКЦИЯ уш СВОБОДА и
ДИМИТРОВГРАД!;
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На Ьсички сЬои иошребишели и Граждани 

на нашаша сои,иалисшическа общноеш

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ П РЕПУБЛИКАТА - 29 НОЕМВРИ
ПРОИЗВЕЖДА:

!!11Г
Висококачествени 

ски и мъжки 

ушити и десенирани.

детски, жен-
дрехи модерно

^1?"

Предприятието разполага 

магазини в Белград, Ниш, Парачип, 
Лесковец и в редица други места 

в страната.

със свои
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