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на ССРН: Босилеград и Търговище

2576 члена. В десетте обШини 
на околията е имало 860 отбор- 
ника, а ,в работата на 101 ко
мисия и на 84 съвета участву
ваха 105*2 лица. Конференция
та положително оцени работата 
на тези органи през изтеклия 
период.

Конференцията константира, 
че ® нашата система на обще
ственото и работническо самоу
правление са се афирмиралн си
лите на масите и че постигнати
те успехи говорЯт за нараснало
то политическо съзнание при 
членовете на Социалистическия
съюз.

те задачи. В докладите и рааис 
кваннЯта бяха изтъкнати голе- 

постмшатм ■ 
обществен живот

На 28 февруари в Ниш. в за 
лата на тЮтЮпевата фабрика 
се сЪстоЯ отчетно-изборна кон
ференция на ССРН на Нишка 
околия. Над 350 делегата, кои
то представляваха 175.000 чле
нове на ССРН и многобройни 
гости, между които Милия Ра- 
дсванович и Милан Поповнч 
членове па ГлавпнЯ- отбор на 

Радован Пан-

Най-добри общински организации мит* резултати 
целокупния-
през последппте две години, *«- 
то особено се подчерта успехът 
в областта на общественото У-

На 20 и 21 февруари в тър
жествено 
Дома иа 
сЪсто* Третата околийска отче
тно—наборна конференция на 
Социалистическия съюз на Вра- 
нска околия.

Покрай 217 делегата от пър. 
ннчните органиаацни от околи
ята, на кон 
стиуааха и 
член на председателството на 
Централния отбор на ССРН за 
Народна република Сърбия, Ва 
склмйе Смаевнч, народен пред
ставител в Съюзната. Народна 
скупЩина, Стоядин Стошич — 
Днча, секретар на Околийския 
комитет на Съюза на комунис
тите ВЪВ Враня, Кира Стойков- 
скн, член на председателството 
на Околийския отбор на ССРН 
в Кумаково, представители на 
Югославската Народна армия 
вЪв Враня и представители на 
всички обществено—политичес
ки организации в града и око
лията.

— Големи капиталовложения —

В доклада за работата през 
'изтеклия период и доклада за 
бЪдеЩнте задачи ка организаци 
ята, който, изнесе Воин Петро
вия — Жарко, както и в широ
ките и твърде градивни разис
квания се изтъкна, че през 
следните три години за строеж _ 
ма стопански обекти са вложе
ни 3,5 мкларда динара, в • не
стопански обекти — 1,2 мили
арда динара. Чрев тези инве
стиции ва строеж, на нови и за 
реконструкция на съществува
щите стопански обекти, бруто 
продуктът на околията е увели
чен с повече от един милиард 
динара, а
по жител нараства от 
динара (през 1958 година) на 
42.253 динара (през 1959 го
дина). Обаче всичко 
оШе е недостатъчно «а превъз
могване на икономическата аао- 
станалост ма околията, аарадн 
което. прР( слсдааЩнЯ период 
ща се вложат кови усилия к но 
»■ средства.

Особено внимание бе посве
тено за подобрение на земедел
ското производство. Това подо
брение проведоха четиридесет-

Най-добри резултати в това 
съревнование постигнаха обШин 
ските отбори на Социалистиче
ския съюз в Босилеград и Тър 
говиЩе. За постигнатите успе
хи на Общинския отбор на СС
РН в Босилеград бе връчена на 
града
говиЩе и други организации по 
лучиха сЪЩо така различни на
гради.

На края бе избран нов Око
лийски отбор на ССРН за Вра- 
нска околия. За председател на 
Околийския отбор отново е из
бран другаря Воин Петрович — 
Жарко.

украсената зала на 
ЮНА вЪв Враня се

правлеяие ндеологпчсско-поАщТм 
ческата дейпост и благоустрой
ството.

Бе изтЪкпата и полеапата 
дейпост на различните обще
ствено политически органнаа- 
цни-СъЮза па бойците, ва теле 
сио възпитание, и др.

На края конференцията из
бра ново ръководство на Со
циалистическия сЪЮа па Нишка 
околия. За председател отново 
е нзабран Радомир Бошкопич, 
за подпредседател Радойко И- 
лич, а за секретар Тодор Сла- 
винскн.

ССРН на НРС,
товнч, секретар на Околийския 
комитет на СКС в Ниш и Мом 
чило Милованович председател 
на Околийския народен Отбор 
на Нишка околия, са присЪству 
вали на конференцията.

На отчетно-изборната кон
ференция са били изиесснн до
клади за досегашната дейност 
на Околийските отбори на СС

РН в Ниш, Пирот и Прокуппе, 
както и доклад за прсдстоЯЩн-

подвнжно кино. Тър-
ференцията присъ- 
ХилмиЯ Хаоанагич,

— Масовизиране на Социалис
тическия сЪЮз — 

Покрай всекидневните задачи 
първичните организации са ра
ботили и върху масовизирането 
си. В околията съществуват 
391 първични организации, в 
които членуват 111.037 члена 
на ССРН. В Социалнстическия 
сЪЮз членуват 54.962 другарки 
(почти 50%), което говори за
това, че жените ® нашия обще
ствен живот играЯат все по-зна
чителна роля. Във Вранска око 
лиЯ има 131.147 избиратели, 
което говори затова, че в Соци 
•алистическия съюз членуват 
85% от избирателите.
— Съревнование между първи

чните организации —
По случай 40-годишнината 1>т 

основането на КПЮ и синдика-

Миодраг Кочич

ПРЕДИЗБОРНА АКТИВНОСТ В ДИМИТРОВГРАД

Единодушно приета кандидатна листа
Трудово акция

те земеделски кооперации от 
Околията, които с частните зе- 
меделоки производители осъще 
ствнха различни облици на съ- 
Юзване. Постигнати оа значи
телни резултати в производство 
на високодобивната пшеница, в 
повдигане на комплексни овощ
ни градини, а мелиориране на 
пасбища и в подобрението на 
животновъдството. Над 12.000 
домакинства през изтеклия пе
риод бяха сдружени със земе
делските кооперации.

— Участие в общественото 
, управление —

Предложени най-активните обществено политически дейци Георги Алек- 
сов, Тодор Славииски, Кирил Ташков

по

тите през изтеклата година ме
жду първичните организация, 
беше проведено съревнование 
което обхвана всички видови и а 
ктивност. През това време в О- 
колиЯта сее състояха 1.125 по
литически събрания и 1.121 бе 
седи из различните области, на 
които присъствуваха 144.255 
членове. Проведени бяха мно- 

стойността

Членовете на социалистиче
ския сЪЮз активно са участву- 

органите на работниче- 
обЩественото самоупра 

В 64-те стопански орга-

вали в 
ското инацноналният ^доход
вление.
ннзацни в работническите сЪве 
ти-участвуваха 1193 члена, а в 
управителните съвети 364 дру
гари и другарки. В училищните 
сЪвети бяха включени 2366 гра 
ждани, а в управителните сЪве- 

28-те здравни учрежде- 
работиха 185 лица. В коопе

го трудови акции, 
на които възлиза на 
динара. През този период ор
ганизациите се проявиха и 
идеологическо-политическа ра
бота — проучени бяха матери- 

VII конгрес на СКЮ, 
от IV конгрес на СКС и др.

85.000.000
това все

в

ти на 
ния [
ративннте съвети участвуваха

алите от

-1

Във врЪзка с насрочените съ 
брания на избирателите вЪв 
всички масово-политически ор
ганизации на комуната се води
ха оживени разисквания за зна- 
чението на изборите и че за 
кандидати трябва да бъдат 
предлагани най-добрите и най. 
способните членове на Социали
стическия съюз и Съюза на 
комунистите. И затова съвсем 
естествено беше, чс събранията 
на избирателите в Димитров
град, които се състояха на 23 
февруари вечерта за двете из
борни единици е града, бяха ма 
совно посетени.

жиха и избраха кандидациояа 
комисия из редовете на присЪс- 
твуваЩите. ( - . па 3 Шр.)

зидиум работата продължи под 
Цветан

Еленков. Избирателите предло-Общесшвенияш йлан на Нишка
Ш Помощ на неразвитите общини • 119,7 милиарда динара обща 
# п^дуедия • 52,6 милиарда национален доход

миналата година Ще На*
52,6 милиарда дина-

околия председателството на

1
и

звятието иа учебното дело, здра
, благоустройстве

на износа иа индустриал- 
занаят-

дш! •••Iарда ■ 
расне наЗначително увеличение на 

материалното производство ■ 
вЪв всички стопански

веопазването
то и
ии. селскостопански и 
чийски произведения.

непосредствено Ще участвува 
Щр в тЯхиото излъчване, в тях

ното гласуване. Но с това не 
се изчерпва неговото уча
стие. Утре той Ще бъде из
бран в един от съветите на 
Общинския отбор или в ня- 
коя комисия, или чрез съ
бранието на избирателите 
Ше следи работата на отбо
ра и Ще иска от отборници- 
те отчет за навършената ра
бота.

Затова днес липсват по
хватите на нЯвгашните пред 
военни политици, които де
магогски обещаваха „мед и 
масло" на своите избирате
ли. Днес тоаа е невъзможно 
заЩото между избиратели
те и кандидатите не съще
ствува някогашната пропаст: 
днешните избиратели и иза- 
брани еднакво схваШат ну
ждите и задачите на вашата 
общност и комуната, еднак
во знаят за възможностите, 
с които разполагат. Разлика 
та е -само една. Избраните 
отборници Ще трябва много 
повече да се посветят на раз 
решаването на комуналните 
проблеми. Именно затова 
днес след онова „другари, 
предлагам...." следват име
ната на най-способии и най 
активни наши другари-сЪг- 
раждани.

ра.Таков, голямо иарасваие на 
тази

поетесо увеличение наработе- 
щите н задоволителен обем на 
личното потребление 
основните черти на проекта на 
Обществения ' план ва Нишка 
околия за 1960 година, за кой- 

тези дни а съ.

обШата продукция през
Ше бъде резултат от у- ТезН дни вЪв всички на

ши градове и села се прове
ждат събрания на избирате
лите. Нашият човек-Югослав 
Янин-свободно става и запо
чва с онова типично: „Дру
гари, предлагам..." Той пре 
длага, а събранието приема 
или не. Това е толкоз оби
чайно за системата ни, за 
нашата социалистическа де
мокрация. Това „другари 
предлагам..." се чува на за
седанията на работническите 
сЪвети, по събранията на об 
Ществено-политическите орга 
низации и заседанията на 
съветите... Днес тази свобо
да на изказване, предлагане 
и критикуване е съставна 
част иа живота на нашия 
човек, неЩо, което му е ста 
нало присъщо както водата и 
въздуха. Нашата страва е 
превъзмогнала оня период 

,/в името на 
народа и преминала към 
непосрдественото участие на 
широки слоеве граждани в о 
рганите иа общественото у- 
правлепие.

И когато Ше избираме от
борници за Общинското ве
че или Вечето ва производи
телите за бъдещия народен 
отбор. иашият гражданин

.година
величеното производство във 

клонове на стопанство
Тринадесет милиарда динара за 

стопапетвото и на 
жизненото равннЩс

това са
всичките 
ТО Общата продукция » инду- 

е по-голЯма ва ло.У 
Подоб-

развнтие на
Събранието на избирателите 

от втори и трети район на града 
се сЪстоЯ в големия салон на 
Дома на културата. Събранието 
откри Георги Алексов отборник 

на ОбШинскиЯ коми

стриЯта Ше
% от миналогодишната, 
ни нарастваннЯ се предвиждат 
и в останалите клонове, докато 

селското стопанство е ва 
по-малко нарастване 

представлява

1
Според обществения план ни- 

инвестициите вЪв основто се разисква 
ветите на Околията.

Предвижда се, че в тая годи- 
■а общата прбдукци* Ше лос- 

119.7 мкляарда динара, 
т. е. 19.5^ повече в сравнение 
с миналата година, дожато наци
оналният доход от 46,9 милн-

вото на
ните фондове ка стопанските и 
други клонове в околията . 
достигнат през тази година 12,9 

(Следва к„ 3 сшр.)

Щесамо в 
планувано 
— 4,1%. но това
положително тежнение за ста
билизиране на “производствено равните 

миналата

и секретар 
тет на Съюза на комунистите. 
След избирането на делови претигне

сокото
което СМИЛОВЦИ:

Два Пъти Повече кандидати 

за народни отборници

бе постигнато

задачи, конто трябва да се ре 
алнзират в течение на годината. 
На първо място това “^внос^увеличение продуктивнос 

по-голЯмото из-

Четете

в този ши на листа, в коЯто влязоха след- 
ните лица: Милчо Цветков учи
тел, Коста Николов земеделски 
производител, Георги ^Иванов 
зеа!. производител и ТроЯнка 
Тодорова, член на Народната 
младеж н 
боец.

Събранието на избирателите 
еднодушно прие предложената 
кандидатка листа.

Същата вечер бяха предложе 
Вечето 

ОбШнн

На 22 февруари в село Сми- 
се сЪстоЯ събрание на из

те за
тга иа труд» за 
ползване на
продукциоиия
задачи Ше могат да 
ствят чрез инвестирания за по
добряване нв материалните про
изводителни сили и чрез обез- 
печаването на предприятията с 
достатъчен брой специалисти- 
инженери. икономиста и други 
специалисти. Специално внима- 

ч!Г се обърне на стабнлн- 
зн райето на пазарите за...— 
делскя произведения, на повя- 
■МИТ* М ««»« «и***' **•

ловци
бнрателите на тази изборна еди 
ннца. Присъствуваха около 250 
избиратели. След избирането 
на деловия президиум ва събра 

кандидатната ко-

капацитетите и ре- 
матДриал. Тези 

се осЪЩе- управлиниена

ф Васочко Одоро- 
вци

ф Може 6м ще
швтересув»

• Младежка сгре
еща

дъщеря на загиналннето на 
мисия избирателите пристъпиха 

кандидатикъм предлагане на 
за ОбШинското вече на Народ
ния отбор. Избирателите пред- 

12 кандидата. Кавдида-ложиха
твата комисия като разгледа 
предложенията на ивбнрателнте 
шлем пред с*бр*1шете е набор

ви и седем кандидата за 
на производителите при
скяЯ народе* отбор.

ние аеме-

л
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★ ★★ кВЪ НШНОПОЛИ ТИЧЕСКИЯ т 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ: ФРЕНСКО—АЛЖИРСКИ ОТНОШЕНИЯ

Единствено чрез лоялно Прилагане на Правото щ 

самоопределение е възможно да се обезпечи
мирът в Алжир — заяви Ферхаш Абас

Е:Разискванията 

за „ГАП“ в САЩ ,
В Съединените американски щати се рязвн 

за националната отбрана на„голямо разискване 
САЩ или за така наречения „Гвп“, поето ще рече 
за изоставането, в ракетното въоръжение и 
дпреварата за овладявинето на Космоса ьа САШ, 
зад СССР. В тези разисквания се преплитат най- 
различни фактори и интереси, искания и Цели, ня 
кои от които само непосредствено са свързани с 
предмета ва който става дума.

В какво се състои рвоотата? Известно е, че 
Съветският съюз, когато става дума за мощността 

успехите в овладяването на

Г"
Неотдавна прстседателЯт на 

Временното алжирско правител
ство Ферхат Абас произнесе 
реч по туниското радио, в ко
ято заяви, че никакъв принуди
телен статус не Ще доведе до 
вЪзстанЯвансто па мира в Ал-

■'

ж и река република, ххзтЪк 
бас, Ще има място за

Йна, коЯто е наложена на алжи
рския народ. Дошло е времето 
да се сх 
тер на нашата борба, както и 
легалността на тази борба. 

Алжирският пример изтъкна, 
че е изминало времето, когато 
европейските колонисти се от
насяха към алжирците като 
кЪм подчинени. Също така пре 
живЯл е лозунга на ултраколо- 
нистите: да се унищожат ал
жирците или да се напусне Ал
жир. Алжир е наша обЩа ро
дина — каза Абас. Ако с те
чение на времето той стана и 
ваше отечество то не означава, 
че е престанал да бъде и наше. 
Алжир на алжирците! На вси
чки алжирци, без оглед на тех
ния произход — това не е ннка- 
ва фикцня, но формула, коЯто 
отразява действителността, съв
местния живот иа всички хора 
в Алжир. В независимата Ал-

А.кате френските въоръжени си
ли да обезпечават вашето бъ
деще, чрез измъчване на бо/.- 
шинтвото от алжирското насе
ление, вие овековечавате расова 
та дискриминация и колониално 
господство и по такъв начин 
осъждате нашата страна иа бе» 
крайна война".

„Сигурността и бъдещето на 
европейските колонисти не мо
же да бъде осъществено с по
мощта на чужди войски и в рам 
ките на колониалния статус. То 
ва може да се постигне само 
чрез създаване на алжирска 
държава.

Ферхат Абас подчерта, че 
въстанието на Алжирците не 
представлява война на араби 
среЩу европейци, нито воина 
на мюсюлманите против хрис
тияните, а оЩе по-малко война 
на алжирския народ среЩу фре 
нския народ. Става дума за во-

В на- :а ,С»ЧЦ»
Новата държава няма да ,,,, 
за расови бариери и релнгиоа. 
омраза. Премиерът на Алж,' 

„ *И*ЛЗр,
към всички европейски колоц. 
сти да приемат принципа »а С|> 
моопределението на алжврсКат< 
население, понеже това е 
ствениЯт пЪт към изгражда,, 

свободен и независим Д,.

ване истинския харак-
:

ското правителство

на ракетите или за 
Космоса, се намира пред съединените американ
ски щати. Разстоянието между двете велики си 
ли в това отношение е онова, което в тези рази-

„гап". А за

на
жир.

ТЕЛЕГРАМА НА ПРЕДСЕ,

ДАТЕЛЯ ТИТО ДО ПРЕд!

СЕДАТЕЛЯ НАСЪР

[.
сквания се подразбира под думата 
големината на това разстеявие, за неговото значе
ние ва бъдещето на С/лЩ и за нейния престиж в 
света се води бой с думи в Конгреса и в обще
ствеността.

Правителството твърди, че „гапът“ 
лък отколкото миналата юдина се е 
ще бъде. Министърът на отпраната Томас Гейтс 
заяви пред Подкомитета на представителния Дом 
за бюдежтнн кредити, че миналогодишни хе оценки, 
че Съветският съюз в периоди 19об - 1У63 година 
ще има три пъти повече ьвтерконтинентчлни ра
кети не са били реални, защото са тръгвали от 
това какво Съветският съюз може да произведе, 
а не от това какво действително ще произведе.

Това изявлевие не Гейтс озвачаваШс ь същиост, 
че СССР не се ползува от своите преимущества 
и своите производствени възможности. Причините 
за такова поведение на (-ССР Гейтс не поиска да 
обяснява, обаче той говори за американската „от
мъстителна сила'1 в случай на нападение. Той се 
изказа, че САЩ, въпреки съветските пуеимуще- 

I схва в ракетното въоръжение, все още във воен- 
I но отношение имат предимства, зарад по-х оляното 
I разнообразие и разпространеност на своята „^тмъ- 
I стателна сила* а че дори ненадейно нападение не 
I би било в) състояние да предотврати унищожител 
I ното американско отмъщение срещу нападателя.
■] Това изявление на Гейтс е имало за цел, в

1

Председателят н« Републ»„, 
т» Иосип Броа Тато е ипр» 
тнл до председателя ва Обед» 
вената арабска републака Гь 
мал Абдел НасЪр следват, тт. 
леграма:

„По случай аа вацновклп* 
празник, напращам на Вахам, 
екселенцнЯ н народите на Об,, 
динената арабска република, е, 
името на Югославските народ, 
н от свое име, най-искренв ч;- 
стнтки с най-добри пожелани 
аа ностоянен напредък в* Обе. 
динената арабска република ■ 
аа ваше лично Щастие. Иавол- 

този случай да вараи

е по-ма- 
мислило че :

Пребиваването па Хрушчов в Индонезия

Постигната съгласност за 

сключване на икономическо и 

културно споразумение
ФЕРХАТ АБАС

‘жир, нито Ще обезпечи бъде
щето развитие на тази страна. 
Това Ще с възможно само чрез 
лоялното прилагане правото на 
самоопределение на алжирския 
народ.

Премиер Абас се обърна пре 
димно към европейските коло
нисти в Алжир, очерта им це
лите на борбата на алжирското 
движение за народна свобода, 
потвърди принципа на равен
ство за всички лица в Алжир 
без оглед на раебвия произход 
и религиозни схващания, като 
ги покани да се придружат кЪм 
усилията на алжирците за из-, 
граждането на независим и сво 
боден Алжир.

— Настъпи времето, каза 
Ферхат Абас, когато европей
ските пришелци /в Алжир тря- 
бва да схванат всички съвре
менни проблеми на страната. 
Действително, въстанието на 
колоните от 24 Януари е потуше
но възстанови се колониалния 
порядък ооаче френският народ 
с това оЩе не еоконча телно раз 
решил алжирската проолема. 
„Часът на истината е застанал 
на прага на нашето обЩо оте
чество, заЩото, когато вие ви-

!Съветският премиер няколко 
дни е водил разговори с най-,в-и 
соките представители на Индо
незийското правителство и дър
жава. Разговорите на остров 
Бали, в Богор, между Хрушчов 
и председателя на Индонезий
ската република-Сукарно, на ко 
ято присЪствуваха и други ви
соки личности от двете страни, 
бяха твърде плодни. На 2/ фе
вруари сЪветскнит премиер и 
президентът Сукарно постигна
ха съгласност за склЮчаване 
на икономически 
споразумения, 
на двете страни вече работят 
текстовете на споразуменията.

ции, на които би участвували 
държ>авници и от други страни. 
1 ои е заявил, че. Съветският съ 
Юз Ще вложи всички усилия та 
конференцията на най-високото 
равнище да бъде полезна за 
•всички страни на света.

Изтъквайки правилността на 
искането на президента Сукар- 
ко, ® речта му в Сура-баЯ, за у 
частието на страните от Азия 
и Африка на конференцията на 
наИ-високо равнище, той подчер

Iаувам
своето особено задоволство за
ради дълбокото разбнрателств» 
и полезното сътрудничество, к«

И
ь}

:
ито в атмосферата ва мяролЮ. 
бивото и активно сЪжятелст»» I

се развиват все повече в воли 
на пашите народи и в авторка 
на световния мир/’

И

Г!

■тшндвтта, че е нужно тези страни да 
конференцията.и културни 

Представители участвуват на 
но че оЩе не са съзрели момен-

■периода на повиците за недостатъчната въорже 
ност на САЩ и за възможностите тя да бъде у- 
нищожена с ненадейно светкавично нападение, дь 
предупреди другата страна да не се заолуждава; 
да намали страхувай ..ята на американската обще
ственост заради „гвпа* и да усмири критиците, 
които в изоорната година използуват всяка въз
можност за критика на правителството.

Критиците на правителствената политика о- 
баче оспорват тези твърдения иа Гейтс и обви
няват правителството, че с политика иа бюджетни 
спестявания угрозява националната отбрана. От 
друга страна комаадувещият стратегическите въз
душни сили генерал Томас Пауер е заявил пред 
един комитет ва Сената, ч’е бъдещите от бранител 
ни планове на САЩ са недостатъчни. 1ой е изтъ 
кнал, че СССР би можвл да срази американската 
ударна мощ за половин час, ако би хвърлил ЬСЮ 
ракети, от които само половината да са ьнтеркон 
тинентални.

Известно е, че светът е влязъл във фазата 
на смиряваае и преговора и че днес не същесгву 
ва никаква непосредствена аа.лах на мира. 1огава 

I трябва^да се постави въпрос: откъде такива разис 
квания сега и какви са целите на тези, които ги 
раздвижват?

тите за една такава разширена 
конференция. Той каза, че Съ
ветският съюз и по-рано е пред 
лагал по-широк състав на участ 
ниците в> тия конференции, 
включвайки дори неутралните 
страни, както например Индия 
но това предложение не било 
прието от партньорите.

ЕГИПЕТ
Председателят ца Обедимец 
та арабска република НасЪр 
Ще отпътува -през първата 
половина на месец април н* 
офицеално посещение ,® Па* 
кнетан. Според пакистанския 
печат НасЪр щ© пристигне * 
Карачи на У и Ще остан* до 
1Ь април.

* :

През време на пребиването 
си Хрушчов е посетил и Индо
незийския парламент на 2б фе
вруари. Говорейки пред парла
мента, той е заявил, че конфе
ренцията на най-високо равни
ще поправи пЪт за провеждане

I

;Официално комюнике 
за разтворите ;на нови по-разшнрени конферен КИТАЙ |Китайският премиер Джо? 

ен-АаН е приел поканат. ма 
премиер Нехру да отиде • 
Пю-^елхн на преговори м 
проолемата аа китайско — 
иххдиската граница.

Ь писмото — отговор, М* 
пратено от Джоу ен-Ла* 0 
изразена готовността на ки
тайското правителство грани 
чиимт спор да оЬде рехом 
по пътя на преговорите.

В официалното комюнике, иа 
дадено на 20 февруари за раз
говорите между председател* 
Сукарно и премиера Арушчов 
са изтъкнати надеждите, че на 
следваХЦите конференции на най 
високо равнище, на конто 1Де се 
разрешават проблемите на ця
лото човечество Ще бЪдат пови 
кани и други страни, между ко. 
ито и неутралните, включвайки 
и страните на Африка и АанЯ.

Двете правителства изразя
ват уверност, че интересите на 
опазването на мира изискват 
развитие аа изостаналите стра
ни, което в крайна линия води 
към заличаване разликите в 
жизненото равнище на високо 
развитите индустриални страни 
и на страните с неразвнта-инду 
стрия.

В съобщението се изтъква че 
е постигнато споразумение, спо
ред което Съветският съю» 1Де 
даде на Индонезия ннвестицио- 
ни кредити на стойност от 250 
милиона долара.

Втората годишнина от обедине 

нието на Сирия и Египет
I

На 22 фебруарн в градовете 
на Ьгипет и Сирия тържествено 
е била отпразнувана втората го 
дишнина от ооединението на 
двете страни в. една държава— 
Ооединена арабска репуолика 
Улиците и площадите на Да
маск и Кайро, както и на мно
го други градове в ОАР са би
ли украсени с знамена и триум
фални арки, а в Дамаск и Кай
ро се сЪсто.Яха военни паради и 
фойерверк.

На празненството в Дамаск 
е присЪстввал 
на ОаР Насьр, в произнесена
та след парада реч, призова на
рода на ОАР да укрепва един
ството и осъществи целите на 
арабския национализъм и обЩо 
арабското единство.

Обединената арабска репу
блика се роди преди две годи
ни когато бе създадена уния ме 
жду Египет и Сирия. 1 ова бе
ше голямо събитие за араоскиЯ 
свят и нов силен тласък за у- 
крепването иа арабската незави 
симост и единство.

ност, на съобщенията и иа на
поителната система.

-Заедно с тези усилия аа въ
трешното изграждане на страна 
та ОаР продължава и сЪс сво
ята конструктивна дейност в 
международната общност.

Нашата страна и ОАР имат 
добри, приятелски връзки. Тя
хното сътрудничество се базира 
на дълбоката взаимна привЪр- 
женост, извЪнолоковната поли
тика, активното 
сЪвместо съществуване, 
крепата на освооодителната бор 
6а на поробените

IГ

★
СССР

■

„Съветският съю» и*** 
да вьзоонови Ядрените •** 
спериментн, ако това не и*' 
правят н другите .. ..

1 акова изявление е X** 
подпредседателят на Съ»{- 
гското правителство Ат**8' 
ХУХнкоЯн на приема в амоаса« 
дата иа и./чх-' » Москва,

Разбираемо е, че от позициите на мира най- 
опасни се ония, които чрез заплашване на своята 
общественост с несъществуваща опасност за уни 
щожението ва САЩ искат да подрият основите 
на процеса за Смиряването в света, междуаародо- 
то доверие и да засилят духа на студената война, 
която все още не е изчезнала. Броят на тези не 
е малък. Това са най-напред заинтересованите за 
производството на оръжие, след тях някои военни 
кръгове, преостаналите антикомунистически кръ
стоносци и привърженици иа превантивната война. 
След тях идват ония, които във големите военни 
поръчки виждат подтик и гаранции за стопанската 
здравина и конюктурата, а към тях трябва да при
числим и всички демократи, които в тая изборна 
година търсят онова, което в САЩ наричат 
„ишю*-т. е. въпрос за който правителството най- 
сигурно може да се напада и дь падне на изборите.

Всички тия различни сметки са се обединили 
в борбата срещу политиката

миролюбиво
Iна по-

председателят
народи, меж

дународната икономическа по
мощ на неразвитите страни 

Същевременно

I5; :
ИДр.

недосредстве- ★нотто сътрудничество 
двете страни става

между
ПО-СЪдЪр-

жателно и по-ефикасно. Тези о- 
тношення станаха

ШВЕЙЦАРИЯ
' Неотдавна от Пари* в 

ШвинцарнЯ са нзоЯгалн и 
последните трима адвок*14* 
конто пред 'френския воемев 
сЬд защищаваха членовете 
на Алжирското освоооднтел 
но движение. Те са заявил* 
че оигството им е предиввв' 

мн *

примеер на 
ползотворно н равноправно съ
трудничество между държави с 
различни обществени системи.

Двугодишното съществуване 
на Обединената арабска репуб
лика се отбелязва с големи ре
зултати във вътрешното разви
тие на страната и в нейното у- 
твЪрждаване в 
отношение. Въпреки 
трудности народите на ОАР у- 
крепиха своята независимост и 
тръгнаха кЪм изграждането на 
страната. Днес младата репу
блика е укрепила основите на 
своето всестранно развитие. В 
Египетската област 
работите на Асуанския Язовир, 
коИто с водите си основно Ще 
промени живота в долината на 
Нил

како от несигурността 
Париж,

БЪЛГАРИЯ
Вестник „Работническо •* 

Ц фебрУ»

.
международно 

многото
иа правителството, 

което не е толкоз непредпазливо, колкото му се 
приписва. Четиридесетте милиарда долара (повече 
от половивата на бюджета) предвидени за 
разноски ве говорят, че правителството е лабаво 
по отшошенке своята военна и външна политика 
Нападението и срещу такава политика на прави 
телството на САЩ само показва, колко голям е 
страхът на привържениците на студената войиа 
от каквото и да е намаляване на напрежението в 
международните отношения.

ло ’ пуоликува на 
рн т. г. статнЯ за рлнннзне' 
то иа търговията между 
канските страни. Цокр»” 
останалите форми .на стоп** 
ско сътрудничество *ест**| 
кът предлага и даване Я* 
заеми и кредити „срешУ й*'
зумни лихви Уаоотннческо
дело натъква н незад 
телното положение н сл*60’ 
то развитие на тЪрго»**1 
между ЬЪгариЯ от едя* * 
Турция и Гърция гг ЛРУ

военни
V
:започнаха '

н в цялата република. В 
Сирийската област се продъл
жава с програмата за изгражда 

1 - петролжата промишле*

,1
страна.
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Предизборна активност в Димитровград
Пр*пъ1Ж'н-е от / <©« р * а М

^ Ьянзги е проявявал'-лед като прочете 
иа Избирателния 
родните отборници. председател 
ствуваШиЯ покани избиратели
те да предлагат кандидати за 
ОбШинското вече на Народния 
отбор.

г Обществен 
Нишка околия Във Вранска Околия 

1200 кандидата
план наI

IголЯи ин
терес за всичките проблеми на 
комуната, а особено е работил 
върху подобрението на учебно- ! 
то дело както в комуната, 
и в училнШата на 
изобщо. Говорейк

живот ка Комуната от освобо- ; 
ждекието до днес. Той

Прохлжеьае о® 1-сЯр.

ема поста на секр-тар нГ^Об' ДНВ'03' *ОВТ<>
ШиаскнЯ с^боо на ССРН а 1 2 7 ^ “НЛ*4р;М 1'“ЖК'Т" 

так-. I . р* 3 а Д,/>У остан-ли инвестиции. 1 е- 1
малцинство ! ОК ГКГ ^ 1<-'к&е73Риата а» ( инвестиции Ще бъдат у пот ре

и за -оетпя Гг “ Ди"ит<»в‘-рад. РаИ 1 «ни за строеж на стопански о-
н за .ретня , на Голубович. учителка-дими- | бекти.

като >

извадки
яакои за иа-

(Повече ош 80 кандидата в Б<7са.гс1радско)
Във всички сбМини на Вран- своя среда кандидата» 

ска околия са проведени прелиз сия ко*то. по предложение н*
бор и и събрание. Схващайки самите избиратели, изтъкна лн- 

I значението и важността на пред ; статд от шест кандидата за от* 
сто*и1ите н.Оори, избирателите борницн. Между предложените 

събранията, кандидати се намира Асен -\а-
кандпдати згро». секретар на Общински»

коми-

: ' на редица малки стопан
ски предприятия н цехове з ин
дустрията и занаятчийството, 
з> модернизиране на търгоз-

I кандидат, другарката Лиляна
предлагащият изтЪк

троьградчанка е актиЕна 
просветен работникНикола Иванов, учител, пред Иоскфовз, и като ак
тивистка в 
к*;те. Тя

дружеството на же- 
досега с била отбор- 

ннк н като такава добре е изп- ! 
пЪлнЯвала своите

мг.сошго пссстиха
| ската мрежа, иаучнн изследва

ния — геоложки к подобни, за 
увеличение на

разискваха като за
пр:;:ложиха най-добрите си сЪ- | комитет на Съюза на комуинс* 
гра-п-аки. за коиго сг уверени. тнте. досегашните 

неразвитите обши- | че псе . дреме на техния мандат Люба Стеснена и
преуспя- ( цев както н три нови лица. Спо 

! ред броя на избирателите на
борната единица на Босилеград

Д Ьлжкости. I 
Избирателите с рЪкоПлЯсканиЯ 1 
поздравиха тяхното кандидати- | 
райе.

отборинцм 
Драган Ми

нка ?;тд,иояните
! влогове кд 

ни. Щс долагат усилия за 
едн' на работата ка Народните

механизиране на селското 
стопанство, подобряване на жи
воти сзЪдстсото и за строеж на 

! селскостопански обекти за скла-Избирателят Йордан Марков 
от Димитровград сам предложи | 
за кандидат и ПетЪр Ташков, 
но неговото предложение не бе
ше подкрепено от присЪствува- 
^ите избиратели. Понеже няма
ше други предложения канднда 
цконата
да състави изборната листа вЪз 
основа на дадените 
ння.

стосрн.
За десетте общински вечета в 

Околията е нужно в 269 избо- 
рителнн пунктове да се изберат 
339 отборннка, а в 196 изборни 
пунктове 349 отборннка за 
чето на производителите, от ко
ито 92 от промишлената група 
и 237 от групата на земеделски 
те производители.

Характерно за тези избори е 
че голямо число от кандидатите 
са жени и младежи. Това е по
ложително тежнение, което пока- > 
зва, че в нашето комунално у- 
стройство и системата на социа 
листичсската демокрация младе
жите и жените взимат все по- 
дейно участие.

Сабранието на избирателите 
от Босилеград се състоя на 12 
февруари. Преди това събрание 
по основните организации на 
ССРН и другите масовно-поли- 
тически организации бяха про
ведени предизборни събрани*1 
чрез които са обяснени всички 
въпроси във връзка с предсто
ящите избори за отборннцн на 
народните отбори. Събранието 
на избирателите излъчи от

дкране на произведенията.
Част от предвидените инве

стиции — 2,730 милиарда Ще 
бЪдат употребени за изгражда
не на обществени обекти — 
/ 10 нови жнлиЩа. водопроводи 
в Пирот, Ниш, Прокупйе, Соко 
баня, Алексинац, разширяване 
на канализациите, благоустрой- 
ване на градовете н индустрия- 
алиите центри. Деветстотин ми
лиона динара Ще се изразход
ват за строежи на учнлнЩа, 
здравни удруження и обекти за 
културно-просветна дейност.

Общественият план предвиж
да ново внедряване на работна 
ръка в производството и общ
ествените служби, както и уве
личение на личното потребление 
на населението от Нишка око- 
лня. Според предвижданията на 
плана това увеличение Ще бъде 
670, т. е. 4,37с по един жител.

За осъществяването 
предвиждания трябва да се ре
ализира планирането нараства
не на производителността на 
труда, да се усЪвЪршенствува 
системата за снабдяването на 
градовете, да се образуват новн 
занаятчии 
сервиси за обслужване на граж 
данството и редица други меро
приятия.

11росктопредлогЪт на Обще
ствени*1 план се базира на реал
ни производствени възможно
сти. Индустрията и минната 
промишленост Ще бъдат в съ
стояние да дадат обЩа продук
ция от 67,980 милиарда дина
ра, а това е 26,9% повече от 
миналогодишното реализиране. 
В селското стопанство, което 
Ще даде обш.а продукция от 
над 31 милиарда динара се о- 
чаква стабилизиране, засилване 
на материалната основа на земе 
делените кооперации и подобре
ние на техническите съоръже
ния. В основните фондове тази 
година Ш.е бъдат инвестирани 
1,9 милиарда динара или 63% 
повече в сравнение с миналата 
година. Тези средства покрай 
другото Ще сс изразходват за 
иабавка на 150 нови трактора, 
10 комбайна и редица други 
машини, както и за разширява
не напоителната система, изгра 
ждане на складове, повдигане 
на 700 хектара плантажни ово- 
Щарници, 75 хектара малини и 
Ягоди и 800
лозя.

Трябва Да се спомене и това, 
че за пръв пЪт тазгодишният 
обШествен план обхваЩа и нзно 
са. През тази година общата 
стойност на износа на индустри 
ални, селскостопански и занаят
чийски произведения от Нишка 
околия Ще бъде 60,5% по-го- 
лям от износа през миналата 
година. С една дума новият об
ществен план предвижда реди
ца мероприятия, конто Ше до
принесат за общото подобрение 
на живота в Нишка околия.

ве-

комисия се отегли, за 25.
предложе-

След кратко заседание, от и- 
на комисията, изборнатамето

листа прочете Митко Манов. 
ОЩс еди и път той изтЪкна ка
чествата на предложените кан
дидати и предложи на събра
нието на избирателите изборна
та листа сЪс следните каидида- 
ти:Кирил Ташков, Тодор Сла- 
вински, Нача Станншев, Лиля
на Йосифова и Голубозич Рай
на. Комисията е

-Ше избере три отборннка. Знлчн 
събранието на избирателите от 
Босилеград е предложило дп* 
пЪтн повече кандидати. Избира 
телите Ше решат чрез тайно 
гласоподаване кои от шестте кап 
дидатн Ще бъдат техни отбор
ННЦ11.

ИзбироШт лиШе слрднЪ 
КандцдаСПнаШс

из юу(ениеп о /.а 
комисия

В»: Кирил Ташков, Тодор Сла- 
и ЛнлЯна Йосифова.

както в училището, така и 
в ЬпучилиШната работа. Тя 
бено се е отличила с дейността 
си в дружеството на \жените. 
Избирателите с бурни одобре
ния поздравиха 
на кандидатите.

в из 
осо-

аикски
Той подчерта, че преложснисто 
поднася от името на 10 избира
тели, а след това изтъкна каче
ствата на

отхвърлила 
шестото предложение, понеже то
не е поднесено от нужното чис
ло избиратели. на тези

Изборни събрания на избира
телите са били проведени и в о- 
станалите изборни единици в 
Босилеградско.

предложените лица, 
подчертавайки че за тЯХ не е 
нужно много да се говори, по
неже [всички ги познават като 
дългогодишни и активни обще
ствено-политически дейци. За 
другаря Кирил Ташков той ме-

предложението В разискванията по предложе 
ната листа участвуваха няколко 
избиратели. На края събрание
то на избирателите за II и III 
район на Димитровград едино-

ДругарЯ Никола Данковнч, 
избирател от Ал.

Димитровград 
предлоежн за кандидати другар 
я Начо Станншев ДИМИТРОВГРАДработилници иски

и другарката
Райка Голубович, ПрелагаЩият 
изтъкна ролЯта на Начо Стани 
шев в обществено-политическия

жду другото каза, че в качество 
то си на досегашен председател 
на ОбШинскнЯ народен отбор 
е направил много за стопанския 
напредък на ограда и комуната. 
Предлагащият изтъкна, че То
дор Петров Славински е бил до 
1955 година активен обществено 
политически деец на комуната, 
а след това е заемал важен по
литически постове в Пиротска 
околия и че днес с секретар на 
Околийския отбор на ССРН в 
Ниш и главен редактор на мал
цинствения вестник „Братство”.

ДРУЖЕСТВОТО НА ЖЕНИ
ТЕ ПРЕД 8 МАРТ

душно прие предложената из
борна листа от страна на кан- 
дндацнонота комисия.

КАН ДП ДА ТНА ЛИСТА НА 
ПЪРВИ РАЙОН

За организиране на о 
смомартовските 
ства пра общинското ръ
ководство на сХРН в Ди 
мнтровград е образувана 
колио-я, която подкрепя 
организирането иа праз 
ненстввта в цялата Дими 
троьградска комуна.

В Димитровград, освен 
академнте, скизкше н пр. 
в чест на 8 март ще се 
устроят и различни семи
нари и курсове за жени
те. За жените—работни 
чки е организиран 10-дне 
вен семинар с общообра
зователни теми из обла
стта на медици-ната, пе
дагогиката, увеличение на 
производството в пред
приятията, 
ство:о, политиката и дру 
ги. Поканени са всички 
заинтересовани жени да 
участват в курса за ши
ене и кроене, организи
ран от страна на .Б^гат"

Най-малките ученици от 
основното училище „Мо 
ша Пияде" подготвят у- 
стни новини за 3 март на 
тема „На .моята

а жените майки ще изне
сат пред учениците сказ
ка на 4 март под загла
вие : Организирането на 
АФЖ в нашия край и у- 
ч»с1ие на жените в дне
шния обществен живот.

тьрже-
Същата

бранне на избирателите и в пъ
рвия район 11а града „Строшена 
Чешма . И това събрание бе 
масово посетено.

За кандидати за отборннцн 
на Общинското вече бяха пред
ложени другарите Георги Алек- 
сов и Адам Божилов.

В разискванията се подчерета 
ха големите заслугц на Георги 
Алексоп в обЩествеко-полнти- 
ческиЯ и стопански живот на 
Комуната. Този довчерешен 
работник днес е секретар на Об 
ЩинскиИ комитет на Съюза на 
комунистите в Димитровград и 
него го познават хората от ця
лата комуна, заЩота постоянно е 
между тя.\ и постоянно се инте
ресува за техните проблеми. 
Енергичен е и справедлив, 
собено се изтъкна в борбата на 
нашата Комуна за подобрението 
на нашето стопанство, създава
не на основите на нашата про
мишленост и за подобрението 
на земеделското производство 
в комуната. ^

Адам Божилов е добър про
светен н обществено 1 политиче
ски работник.

Събранието на избирателите 
с бурни ръкоплекания прие тя- 
хното канидадатиране.

Кандидационната комисия вЪз 
основа на предложенията изле-

вечер сс състоя съ- зе сЪс съответна изборна лис
та: Георги Алсксов и Адам Бо-

На 5 март ще се ус
трои другарска вечер, а 
на 7 март тържествена а- 
кадемия за гражданството

КАНДИДАТИ ЗА ВЕЧЕТО 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

След проведените събрания 
аа предлагане на кандидати за 
Общинското вече, се състоя н 
събранието на избирателите — 
производители (група на.земе
делски производители от тери
торията На земеделската коо
перация „Нишаша" — Дими
тровград). От страна на избира 
телите — земеделски произволи 
тели бЯха предложени лица, ко
ито са се изтъкнали в коопера
тивното дело, в модернизнране-

програмета на която е вз 
ключителво подготвя
ща ог жени сказчици и 
актьфи. На 8 март теа
търът „Христо Ботев* ще 
представи драмата „Па
як“ от Рисим Филипович, 
след която ще има заба
ва с богата лотария.О-

хектара плантажни Обаче активността ва 
жените в предмартовски- 
те дни не се оглежда из
ключително само в под
готовката ва осмомяртов- 
ските тържества. Жгнит* 
взимат живо участие и в 
предизборната агитация 
аа спровеждаие на об
щинските избори ва 21 
март т. г.

законодател-
то на земеделското произпод- 

н вЪв обществено—поли- 
дейност. Това са: А- 
Васов, Йордан Ма-

ство
тическата 
лександар 
ринков, Любомир Наков, Стон- 
мен Тодоров, Румен Дойчинов, 
Новко Стоянов, Станимир Ма- 

Ннкифор Стоилков и

ИзоираНелиШе р^вговарл-И

жилов. Събранието единодушно 
прие предложената изборна ли
ста. Избирателите заявиха, че 
Ще се съревновават с избирате
лите от втори и трети район 
на града в предизборна дейност 
и в това кой район Ще излезе на 
изборите с по-голям процент 
избиратели.

/

ринков,
Еленко Спасов-.

От предложените кандидати 
комисия обра- 

нзборна листа, а събра- 
произ-

кБндидатната 
зува
ннето на нзбирателит 
водители еднодушно я прие. м^йка* Л. Йосифова

та. Въпреки това Коца не 
пропускаше партийните съ
брания, нито забравяше еже 
дневните си задължения. На 
мнраше Бреме и да участву
ва в изнасяне на доклади и 
други начинения на обШе-

,социалистическа държава., 
Бъдещето Й беше осигурено, 
ниЩетата не можаха цовече 
да Я сполетят. Коца продъл
жи и по-нататак да работи 
и всецяло се отдаде на слу
жба на своя народ. Затова 
бе избрана в Околийския ко 
митет на СКОЮ. Обаче не
йната дейност спъваше, оно
ва същото което й и не по
зволяваше да се осеЩа рав
ноправна с останалите си 
другари.

— Ако не сЪм могла да 
уча когато му е било време— 
често думаше тя — Ще ;уча 
сега, но пак Ще постигна оно 
ва за което винаги сЪм ме
чтаела!

И тя сЪс завид на упори
тост пристъпи кЪм работа. 
Денем работеше в организа
цията, на терена, а вечер, до 
късно през ноШта, бдеше над 
книгата и учеше уроците сн. 
Полека-лека Коца изпъкна 
сред своите нови другари 
сЪс примерното сн старание 
и упорност. Затова и ръко
водителите на организация
та помогнаха, даваха Й въ
зможност повече време да по 
свеЩава на ученето, за да 
изпълни своята заветна меч-

ден на ден самоувереността 
и гордостта й растяха, кога
то се оказа че тЯ е вече 
състояние на равна нога да 
спори върху много въпроси 
със своите другари.

Коца Партизанка намираше скрити дози на но 
ва воля и сили.

Дойде и часЪт на провер
ка на знанията й. Изпитваха 
я по един, два, три и т. н. 
предмети... премина вЪв 
втори клас, трети.. . Минала 
та година Коца се Яви и иа 
зрелостния изпит. ОШе едно 
напрежение и, ето, Коца по
лучи диплома за свършено 
средно економическо учили
ще. Радостта на Коца няма
ше граници, но беше напъл
но заслужена. Най-сетне тя 
можеше наравно да приказва 
сЪс своите училищни друга
ри и връстници, които тряб 
ваше да напустне когато те 
(Продължаваха образование
то си. Коца беше радостна 
и затова че сега пак Ше мо
же с пълни сили да участву 
ва и Де помогне на своята 
страна в по-нататайшното й 
развитие.

Образът иа Коца Партиза 
нката е типичен образ на де 
войка израствала, възпита
вала се н закрепнала заедно 
с раждането и закрепването 
на социалистическа Югосла
вия.

в

Другарката Костадннка А 
Каменн

подтикнатипредизвикани и 
от неправедите и злините на 
по-раншното общество, кон
то се бяха постепенно ната- 

душата й, станаха

Характерно за Коца е, 
че нейния стремеж да полу
чи повече знания никога не 
пресъхваше. И затова ниЩо 
необикновено не беше за 
околиннте й когато тя

Сова е родена в село 
ца Димитровградско. Оше 
като малка тя сс запозна с 
матернЯлната мезернЯ и 
мотиЯта, заШото нейното се
мейство беше едно от най-бе 

Тя нямаше

ственнте организации.

ложнли вне-
причина за даосновна 

1944 година донесе сЪдбоно 
решение н се прнсЪедн- реши

да започне с частно следва
не на економнческия техни
кум в Ниш. Тя съзнаваше, 
че в нашия обществен жи
вот не са достатъчни само 
военни знания и заслуги — 
ако искаш да помогнеш на 
своя народ в периода на об
новата н изграждането на со 
циалнзма трябва да се овла
дее науката. Тя все повече и 
все по-упорито четеше. Че
сто пЪтн дори със сълзи о-

сно
ни кЪм партизаните, кЪдето 
за пЪрв пЪт намери хора, ко 

й съчувстваха и разби- 
я. От тоя ден пътя на 

славната

дните в селото, 
възможност да получи по-го 
лЯмо училиЩно образование, 
така че след завършване на 
IV отделение започна да ар- 
гатува по чужди хора за ко 

хляб. Нейното детнн-

7 ито
раха
Коца е пЪтЯ на 
VI11 вранска бригада: Ди
митровград — Ниш Сан- 

__ Босна — Мачва и
рица
ство е преминало през вси
чки ония незгоди и лишения 
на които бяха подложени ма

джак
нататЪк през Дрина, в ^пос
тоянно преследване на бяга- 

пЪлчнШа. Ме- 
бойцнте от

лкнте членове от многочад- 
кото, но бедно селско семей 

Положението в дома
тите немски
жду редовете на 
бригадата, между конто има- 

много днмитровградча-
като Ко-

ство.
кинството им още пове.че се 
влоши н дните станаха оше 
по-нерадостни, когато ги спо- 
ходн смъртта и отне живота 
На баШа им — главата на 
семейството. По такъв начин 

ва Арсо

ръсяваше страниците на кни 
гата, когато срещнеше по- 
трудно разбираеми места, о- 
собенно задачи по матема
тика, но тя не се отчайвате. 
Вннагн си споменЯше за ми

ше и
ни, тЯ бе известна 
ца Партизанката.

След освобождението Ко
ца се завърна в своето село 
съвсем преобразена н духов 
но възмъжала. Сега тя по-неШастните деца 

Гогов бяха принудени 
да си търсят път в живота.

Неволите подтикнаха и ма 
лката Коца да поведе непо
силна борба за живот и Шо- 
годе снослиао съществуване.

сами
знаваше живота много по-до 
бре. Най-важното беше, че 
пред себе си имаше светли 
перспективи, 
всички младежи на младата

налото, за трудостите на 
фронта и отново усърдно про 
дЪлжаваше да учи. Винаги в 
някое кътче на душата си

Днес тя работи и живее в 
Ниш.каквнто имаха

Другари-Юс Коца Божа Асенов
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Много нови поръчки 

от вътрешността на странатаПрез мой нов модерен магазин
затова са много тъС оглед на това, чс е подобре 

ектроскабдяването н че ве
шнЯ терен и 
рсени.

Също така много се тЪрсЯт и 
„Смедерево”. В 

все оЩе

С оглед на това, че през май 
според уверенията на стро- 

предпрнЯтне „Изграж- 
бЪдат завършени

на усърдието и себеотрицание- 
коле

но ел
че редица села са електрифици
рани нарастнало е н търсенето 
на радиоапарати и други елек
тротехнически уреди.

дполага се, че при такива усло-Преди няколко години, като 
предприятието „Цнле" 

съществуваше малко железар
ско отделение обслужвано от 
няколко работници. Това отде
ление малко се отличаваше от 

ковачници, в него огъ-

т. г.. 
ителното 
дано’*, Ше 
търговските помещения в нова
та сграда на улица Маршал Ти
хо,—в търговското предприятие 
„7 Юли" вече разискват по вЪ-

то на всички членове от 
ктива. Между тях особено 
пъкват работниците Никола 
Иотев, Георги Йорданов май
стори — металици, Борис Стан
чев прецизен механик, Ангел 
Савов, който никога не поглеж- 
да към часовника и винаги ост* 
ва по-дЪлго време, без да иска 
допълнителни въ/зкаграждоннц 
и други. Ръководителят на от» 
деленията. Руско Гацев, се сЪ- 
Що отличи и потпомогна »ъ*. 
хода на предприятието.

вия производителността на тру
да Ще се увеличи поне за 30%,клон оттова 

неможем
па.печки тип 

отношение 
да задоволим нуждите на потре 
еобителите-изтЪкват в предпри 
Ятието, понеже и самата фабри
ка има много поръчки за дома
шния и чуждите пазари. Подо
бен недостиг се чувствува и от 
към емайлирани съдове за до
макинството. Те просто се раз- 
насйт. В предприятието казват 
че наскоро Ще бъде особено у- 
величен асортиментът на изде
лията от пластмаса: дъждобра
ни, мъжки и дамски обувки, 
галантерия и прочее.

И
НЯКОИ ВЪПРОСИ НА 

СТОКООБОРОТА старите
нЯ се поддържаше с примитив- 

основните оръдия 
наковалнята. ТаЯ

проса за откриване на

НОВ МОДЕРЕН МАГАЗИН но духало, а 
бя»а чука и 
работилница .удоволетворяваше 
нуждите на учрежденията и 
гражданството за дребни желе
зарски поправки, а вършеше и 
други незначителни занаятчий
ски услуги. Обаче със все по- 
буйното стопанско развитие на 
Димитровградската комуна се 
създадоха възможности, няко- 

отделение

За отбелязване е, че нашите 
потребители все повече купуват 
колелета. Предприятието просто

Съществуват два варианта: 
според единия това трибва ла 
бъде магазин от типа на уннвер 
салните, а според другия—два 
магазина—единият за 
а вторият деликатесен. Повече 
изгледи за реализиране има вто 
рият вариант. В предприятието 
вече разглеждат проектите за у 

магазин. Той

текстил
Понастоящем предприятието 

е осъществило 1,700.000 дина.
ра чиста печалба. В наЙ<коро 
време то Ще разисква за ра,. 
пределението на тия средстза.

През май тази година строя, 
телите на халата обещаха, че 
„Механик" Ще може да продЪд 
жи работата си в новото поне- 
Щание. Това Ше бъде същинска 
празненство на едни добре ор
ганизиран и почиващ на здрави 
основи трудов колектив, който 
усърдно работи за престижа на 
своя дом-работилница. Съще
временно това Ще бъде оЩе е- 
дна победа и бЪдеЩ» материал
на опора за по-бързото разви
тие на Димитровградска ка-
муна.

ТЪРГОВСКИ МАГАЗИНИ 
ПО СЕЛАТА

редбата на този 
Ще се" отличава сЪс съвремени 
архитектурни решения, модерен 
тЪрговоки инвентар н съответно 
обрлужаване. За тази продавни- 
ца е заинтересовано и Белград
ското вносноизносно предпри - 
тие „Югоекспорт” и навярно 
Ще дойде до сдружаване между 

предприятия. По този 
чин новнЯт магазин Ще може да 
продава своите стоки и в чуж
бина. В случая става дума за 
дипломатическото тяло в Софи- 
Я. Двете предприятия биха вло- 
«жилк усилия Щото .асортимен
тът на магазина да достигне ев 
ропейско равннЩе, та по този 
начин да привлече потребители-

гашното железарско 
на „Циле" да прерасне в само
стоятелно предприятие, и да 
доволи не само нарастналите ну 
ждн на гражданството, но и да 
премине към производство 
няколко много търсени на па-

за-
Зарадн тава, че земеделските 

кооперации са вече ориентирани 
кЪм земеделското производство 
предстои закриване на техните 
селски търговски продавници, 
които тряба да бъдат заменени 
с модерни магазини. Тези мага
зини Ще бъдат и същност кло
нове па градските търговски 
предпрнятиЯ. В някои градове 
това вече се провежда в дело 
(Пирот). Търговското предприЯ 

„7 Юли" в Димитровград е 
разглеждало този въпрос, но 
все оЩе поради липса на финан 
соен средства и кадри не мо- 

. же да пристъпи кЪм откриване 
на такива магазини по селата. 
Това е въпрос, който Ще бъде 
разрешен в близко бъдеще.

с:и"': на

зара стоки.
на- НАЧАЛОТО БЕШЕ 

ТРУДНО
тези че Ще се приемат нови 40 работ 

ника, и бъдат открити нови 
отделения. Особено интересен 
е планът да се организира ново 
отделение за никелиране на ме
тални изделия.

Отначало се започна в едно 
малко помещение на плоЩад 
„Освобождение”. Един ръковод 
Ящ, няколко работници и един 
администратор. Тия хора не пи
таха за работно време — тук 
чукът се въртеше от ранна су
трин до късна вечер. Започна- 

порЪчки от

Търсят се Печки от Ший а 
.Смедерево" тие Такъв завиден успех предпри 

ятието постигна Б. Н.благодарение
неможе да смогне да задоволи 
нуждите. През миналата година 
са продадени 
колелета. 
пристигне нова поръчка—шест- 

броя от марка „Парти- 
зан”. Велоспеднте на тази фаб
рика се показаха отлични за на

те нз редиците на дипломатиче
ските представителства в чуж
бина.

повече от двесте 
Наскоро трябва да Десет години работнически 

съвети в Югославия
ха да пристигат 
всички страни, работите се раз 
грЪЩаха, а ведно с това и при
емането на нови работници. На 
стъпи период на „Щурмуване 
и „окупиране" на съседните ста 
ри дюкяни и помещения — на 
„Механиците" беше тясно в 

Отваряха

УВЕЛИЧЕНО ПОТРЕБЛЕ- 
НИЕ НА КОНСЕРВИ

стотин
М. Мл.

Интересно е да се подчертае, 
че в Димитровград, в сравнение 
с по-раншните години се е увели 
чило консумирането на консер
ви а особено на 
гЮвечк, разни видове 
краставички, хайвери н пр. За
това съществуват две обяснени- 
Я: модернизиране на нашето до 
макннетво, включване на наша
та жена в стопанството и отно
сително ниската цена на консер 
вите. Много от нашите домаки
ни вече се отказват от обичайно 
то домашно приготовление на 
зимница, заЩото то е свързано 
с редица трудности (подготвяне 
н запазване) а от друга страна 
нашите фабрики обезпечават го 
лЯм асортимент в това отноше
ние.

лион тона. Производството в хн 
мическата индустрия преа 1959 
година е пет пъти по-голЯме от 
това на 1959 година, а в еле- 
ктропромишлеността производ
ството » сравнение с 1У59 годи 
на е по-голЯмо 55 пЪтя.

ДесетогодишниЯт пернон и 
раоотннческото самоуправление 
се харкат ернзнра н с бървото 
развитие на социалистическите 
ооШествени отношения в стооащ 
ските предприитин. Из основи 
се промени положението на ра- 
оотника, той сега е производи
тел и управляващ предприятие
то. Измениха се и раоотннчес- 
ките отношенин. Сега, напри
мер, работническите съвети ре* 
шават за приемането н уволЯва- 
нето на работниците. Работни
ческите съвети, значи, решават 
всичките важни проблеми в 
предприятието.

В края на 
1949 година 
бор на Съюза на Югославските 
синдикати и Стопанският съвет 
на югославското правителство 
дадоха напътствие за образува
нето, задачите и начина на изби 
рането на работническите съве
ти. На 27 Юни 19^1) година 
Съюзната народна скупщина 
гласува зкон за рботническото 
самоуправление.

По този начин за пръв пЪт 
в историята на работническата 
к/аса най напред в нашата Ро 
дина бе осъществен познтият 
лозунг на Маркс „Фабриките 
на работниците!"

Десет години изминаха от г»ь 
рвите дни на въвеждането на 
раоотннческото самоуправление 
ь нашата страна. През това вре 
ме постепенно се разширява пра 
вата на работническите съвети 
в производството, плануването 
и определянето на цените, в о- 
пределЯне заплатите на работ
ниците и правото на работниче 
ските съвети да решават за раз 
пределенне на печалбите. ^

Няколко факта могат по-яр
ко да илЮстрират преимущес
твата на раоотннческото само
управление:

Според сведнията на Органи
зацията на обединените народи 
Югославия заема първо място 
в света по увеличение на произ 
водството след Ьтората светов
на воина: в сравнение на сегаш 
ното ни положение с това пре
ди войната се вижда следното: 
през време на 1924 до 1939 
година годишното увеличение 
на индустриалното производ
ство е изнасяло средно 3,970, а 
от 19^3—1939 година средното 
годишнр увеличение изнасл 
13,270. В сравнение с предвое
нното положение нашето индус
триално производство се е уве
личило над три пъти, .а в от
делните клонове н.повече.

Така например производство* 
дството на стомана през 1939 
година е нанасяло 233.000 то
на, а през 1959 година 1.1 ми-

месец декември 
Централният от-Отчетно-изборно синдикално 

събрание на шюшюно 

работниците

старата им черупка, 
се нови отделения и нови вратизарзаватни: 

домати, пристигнаха нови машини, скла 
довете се пълнеха и изпразваха 
с нови и разнообразни изделия. 
Сега е трудно на един посети
тел без водач да минава от ог- 

сЪЩин-
Васнлсвич Гойко-техни- 

Т ЮтЮневото
ТютЮне-На 22 февруари в

преприЯтие в Димнтров- 
сЪстоЯ отчетно изборно

вече и деление в отделение — 
ски лавиринт от коридори, вра 
ти и работилници — на новото 
предприятие, кЪдето и послед
ният празен кЪт е зает от вну
шаващи с големината си маши
ни и съоръжения.

чески директор на 
предприятие в Пирот.

Доклад за дейността на син
дикалното сдружение през изте- 

изнесе Манов Ан
гел председател на Управителни 
я съвет. В доклада бяха очерта-

вото 
град сс
синдикално събрание, на което 
присЪствуваха, всички тютюно
работници и тЮтЮноработнички 
и служители на предприятието и 

Александар Басов от 
Общинския комитет 

на СКС, Васил Андонов от име

клата година

гостите: 
името на ни и бЪдеШтите задачи на сдру 

жението. В разискванията взеха 
участие много другари като го
вориха по въпроси на производ 
ството, на професионалното о- 
бразование на работниците, за 
културно-просветната дейност, 
за уреждане на работнически ве 
черинки, за участието в предего 
ящите избори за НО и др.

Другаря Александар Басов 
поздрави събранието като из
тъкна положителните резултати 
на предприятието и участието на 
тютюноработниците в трудови
те акции в града. Той подкани 
работниците добре да обмислят 
кого Ше кандидатират във Вече 
то на производителите при Об
щинския народен отбор. Басов 
изтъкна и стопанското значение 
на тютюнопроизводството в на- 
шата комуна. Другарят Васил 
Андонов подчерта нуждата от 
създаване на работнически стол

Събранието избра нов Упра
вителен съвет, единадесет деле
гати за общинската конференцн 
я и пет члена в новосъздадена
та комисия—Приятели иа при-

ПЪЛЕН ПРЕСТИЖ В КО
МУНАТА И ИЗВЪН НЕЯ

Общинското синдикалното на
В предприятието „Механик" 

постоЯнно нараства общата про 
дукциЯ . За миналата година 
бяха

Здравна служба 10 милиона,предвидени 
по-кЪсно се заплануваха 14 ми 
лиона, а ® края на 1959 годи
на се реализираха 18 
динара брутопродукция! Почти 
двойко повече! Състезанието с 
частните занаятчии беше напЪл 
но спечелено, като по тези на
чин ярко изпъкнаха преимуще
ствата на социалистическия на
чин на производство; активнос
тта на работниците можеше без 
пределно да се проявява.

Нашето работническо самоу* 
правленне все повече става прв 
дмет на интересуване в света. 
.Успехите на раоотннческото в 
ооЩествено камоуправленне 
кашата страна заинтересоваха 
много познати държавници и 
публицисти в света. Ьднн от 
наЦ-цознатите вЪншнополвтШ 
ческн - коментатори на СА1Д-В. 
Аипман неотдавна писа „аа К>го

Трудности на зъбната 

амбулатория в Димитровград
милиона

ботаото време, (зещото 
в редовното работво вре 
ме той ае^може да стиг
не да изработи всичките 
поръчки ва лекаря), или 
дв се потърси още един 
зъботехник.

Зъболекарят Жика По- 
пович низа, че досега 
зъботехничката е работи
ла над оаредеяенвто ра
ботно време, като е очак
вала въпросът за възна
граждението да се реши 
както това е решено за 
другите медицински спе 
циалисти. Но въпросът не 
бил решен и тя отказала 
да работи. 
^Амбулаторията 
пред проблемата да 
ща хонорар за извънред
на р.-.бота на зъботехнич- 
ката или да потърси още 
един техник—еко не иска 
да имз загуби и хората, 
коато чакат услугя, да 
не чакат дълго и да се 
оплакват за работата на 
зъболекаря, който никак 
не е виновен, а напротив 
покачва голямо усърдие 
в работата си и се старае 
колкото се може по-бър
зо дч обслужва пациен
тите. Б. А. Н.

Неотдавна зъбната ам
булатория в Димитров 
град получи нови поме-

славскня път, които Ще навеж
да света", Иарижкнят „Бис- 
прес" писа:' „На първ поглед 
изгледа парадоксално как Юго
славското стопанство от годни.

13 до И*

Към септември миналата го
дина „Механик" имаше 11 ра
ботника, броят на които в на
вечерието на новата 1960 годи
на се увеличи на 27. Сега в 
„Механик" работят 32 работ
ника.

Поръчките все повече и по
вече се увеличават, но „Меха
ник", поради липса на помеще
ния, не е вече в сЪстояние да 
ги удовлетвори. Главната ак
тивност на предприятието се о- 
глежда в следното: въвеждане 
на електроинсталации в банка
та, болницата, аптеката, новата 
сграда на ОНО и др. построй, 
кн; въвеждане на водопровод 
в новите жилиШа и учреждения 
изработка на корита от лама
рина, които се много тЪрсят 
вЪа вътрешността на страната 
и вече се испраЩат в ПрнЩнна 
КнЯжевац, Ниш, Кална, Алек- 
сандровац, Скопие и ми. други 
места; след пристигане на нови 
те машини започна серийна из
работка на брави, строителна 
железария и метални части за 
модерни мебели. Тия изделия 
вече на едро се продават и из
насят във вътрешността на 
страната.

на година расте с 
без ригорозен план и без ц№- 
трализ Ьмг1 Отговорът обаче 
намира в практиката на самоу
правлението в комуните и в пр* 
дприЯтиНта в този най-голям» 

югославска“оригиналност на 
опит .

Ьснчко това показва, че ра
ботническите съвети са посте
гнали огромни успехи н са сте
нали неооходнмост в понататъ
шното развитие на социалисте- 
ческата демокрация в наш»т» 
страна и социалистическо У4“* 
лнЩе, през което ежегодно ми
нават над 200.000 работнице-

родата.

Похвални резултати 
на женските организа
ции в Босилеградско

стои
запла В навечерието на между

народния празним на жени
те се аасили дейноотта на 
женските дружества в Босн- 
леградско. Само преа тече
ние на последните няколко 
месеци в Босялеград в 
седнато село Радичевци са 
нанесена 32 беседи за жени 
«е иа областта на селското 
стопанство, хигвевата. лесо
въдството, здравеопазването 
и пр. Беседите са били при
дружени с прожектврине на 
съответаи днафилми. Беседи 
те изнасяха лекарите, лесо
въдите и други специалисти 
от Босилеград.

На тези беседи присъстзува 
ха около хиляда жени .

съ-

Зъболекарят Жика Пойович

щения, строени специал
но за амбулатория. Но 
ако въпросат за сграда бе 
решен, все еще ост-ват 
редица проблеми, които 
чакат незабавно разреша
ване. На първо място то 
ва е набавянето на нови 
инструменти и инвентар, 
тъй като нмя нужда от 
него, а на второ, също 
важна проблема — угеж 
дане ва въпроса за ра
ботното време на зъбо- 
техничката и лекаря или 
■ааначаване ва още един 
зъботехник.

Амбулаторията прави 
средно 35 услуги на ден. 
Това изисква зъ^о.-ехни | 
гьт да работи извън рд-!

(БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ

За по-нататъшно развитие и 
преуспяване на предприятието 
са нужни нови помещения и ха 
ли. Затова Управителния отбор 
оЩе миналата година реши да 
се започне веднага сЪс строеж 
на нова сграда. За тази цел На 
родната банка отпусна кредит 
от 16 милиона динара и пред
приятието нае строители, които 
веднага започнаха с работа.

Новата хала обхваЩа поврЪх 
нина от 1000 квадратни метра 
и вече е повдигната до покрива, 
Отделнията Ше бъдат с доста* 
тЪчво въздух и светлина. Пре-

К I
Босилеград! ОТКРИТА НОВА 

ЗЪ БО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРА ТОРИЯ
мярка до зъботехнически-Наскоро Ше започне с работ,а 

новата зъботехническа лабора
тория в Босилеград. Нуждата 
от такава лаборатория се чув
ствуваше години нареед, заЩо
то зъболекаря не можеше досега

ка с
те лаборатории в Други градове, 
а изпълнението често закъсня
ваше дори понякога и погрешно 
се изпращаха зъби. Сега всич
ко това Ще става в- Босилеград. 
Откриването на зъбната лабора 
торий Ше бъде голямо облек
чение както за зъболекарите, Та

И3броепи са Последните часове на старите димтровградске ^
кяни. На гни »к-та: ЧагШ от . последните мохихонца'
»ине На тяхно място Ще бъде йоСДриена нова медерка вг-Г4

спешно да служи гражданите в 
отношение. ЗъблекарЯ дотова

сегм трябваше да праШа порЪч- ка и »» пациентите.



УТРЕШНИ УЧИТЕЛИглгРиБУНА
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Заседание на ОК на Народната младеж

МЛАДЕЖТА АКТИВНО ЩЕ УЧАСТВУВА 

ПРЕДИЗБОРНА ТА КАМПАНИЯ
На 5 февруари бе пропедено 

я&седанке н* Об1Цинския коми
тет на Народната младеж. На 
заседанието
председателите на всички основ 
ми организации на Народната 
младеж от босилеградската ко
муна.

в Босилеград Наближава деня на 

4 зрелостния изпитВ
Реформата на учебното дело, 

която се провежда у нас засег
на и обичайния зрелостен нзпит 
— коренно го измени. По този 
въпрос между учениците тия 
дни се водят широки разисква
ния. а особено между зрелостни 
цнте, които вече се определиха 
за различни теми из областта 
на естествените науки, филосо- 
фия, география, литература и 
пр. Всички зрелостници дават 
положителна оценка за новия 
начин на полагане на зрелост
ния изпит. Учениците сега ня
ма да се изправят пред зрелос
тната комисия и да дават отго 
вори по всички предмети н от 
всички класове, но Ще отбраня
ват домашната писмена работа, 
коЯто са подготовЯвали няколко 
месеца и коЯто са избрали спо
ред своите склоности. От отбра 
ната на писмената работа и от 
писмената работа, коЯто Ще ра- 
ботят пред комисия. Ще може 
да се заключи за равнището на 
знанията на кандидатите.

борбата за 
преобразуване на 
Комисията

социалистическото 
нашето село. 

за работническата 
по-голЯмо

предизборна кампания. Младе
жите са
да организират беседи за значе 
нието на изборите вЪв 
села и махали на комуната.

В проввеждането на 
ческите работи 
рите младежите 
голяма помощ на организации
те на ССРН. Те сЪШо 
помагат на по-старите хора да 
дойдат до избирателните места 
и да изпЪлнят гражданския си 
дЪлг.

поели задължението
присЪствуваха и младеж Ще обърне 

внимание на младежите-ученици 
в стопанството. В тази област 
са забелязвани 
ски. Особено

всички

техни- 
около нзбо-известни пропу- 

важни задачи Ще 
има комисията за трудови ак
ции. Тя тряб»а да изработи 
план за участието на младежи
те в локалните трудови акции, 
жите са поели 
нието на изборите вЪв

Педагогическото учнляще в Пирот посещават ■ едяа гру
па учеьицн и ученички от Димвтровгр* дек ата комуна. Т« са 
дошли от различите малциствевн училища н сега заедно 
с останалите си съученици се подготвят зл учители. Активни 

само въз всекидневна и си училищна работа, во н в иа-

Ще окажатРавширеннят комитет форми
ра комисии ва културно-просвст 
иа дейност, аа идоологическо-по 
лмтнческа работа, комисия аа 
работа с работническата младеж 
за провеждане на

така Ще

оа не
вънучвлнщннте облици на ученическата дейчоот: членове са 
на различните секции, а някои заемат и ръководни места 
з младежката организация. Едпн от тях през тлзн година ще 
ззвршат училището. На снимката група ученици я ученички 
от Педагогическото училище: Миряна Мнладиноиа от с. Сли
вница, Лалкл Кирилова от с. Пъртопопннци, Любка Найде
нова и Цветанка Делчева от с, Смнловци, Дедко Младенов 
от с. Верзар, Мира Стоянова от с. В Опоровци, Вена Мир
чева от с. Радсйаа в Гюрена Костова от с. Каменица.

задължението
трудови а- 

кции, за организациони и други 
вЪпроси. Проведени бяха широ
ки равясквания аа бЪдеЩитс ва 
дачи на формираните 
с цел да се подобри работата 
на. Народната

всички 
младежкатастроителството на 

магистрала.
Особено се подчертаха задачи 

тс на младежите в настоящата

Заседанието се проведе под 
председателствотот на Любен 
Арсов.

комисии Б. А.

Г лмладеж в кому
ната.

Днес започва трудовата 

атака на Автопътя
Комисията за културно-про

светна работа Ще изготв-и 
за бЪдсЩата дейност

план 
на всички 

активи с оглед на техните обе- Малък коментар
Даес отново започва строежът на автомагистралата 

„Братство — единство” Ще се строн частта от Малошиште 
до Владички Хан в Сърбия в от Дг-мир Капгя до Гевгелия 
в Македония.

Учениците особено се радват, 
че новия начин на полагане на 
изпита им дава възможност ©- 
Ше отсега да се определят за 
онази наука, кЪм която прояв
яват особен интерес и която Ще 
продължат да изучават и вЪв 
висшите учебни заведения.

Интересно е да се отбележи, 
че тазгодишните кандидати в 
повечето случаи са се определи
ли за естествените науки. Въо
душевлението е на лице, но ма
турата, коЯто наскоро Ще после 
два Ще покаже готовността на 
учениците. Не трябва да се за
лъгваме, че новият начин на по 
лагане на зрелостния изпит не 
изисква сериозна работа и оЩе 
по-сериозни знания.

ТОВА АКТИВНОСТ ЛИ Е?
ции. Ръководствата на тевн клу 
бове и секции нс са схванали 
сериозно своите длъжности. Та 
не проЯваЯпт нужната самомнн- 
цнатива и чакат някоЙ да ги 
подтикне кЪм работа.

От всичко това произлиза въ 
прос: заЩо сме създали толкоз 
много секции, когато не всички 
работят. Дали това е само фор
мално изпълнение, на прспорЪ* 
ките на младежкия 
учителския сЪвет? Дали всички 
тези многобройни секции н клу 
бове имат оправдание аа своето 
съществуване? Дали 
да намерсят по-големн групи 
ученици, които да се интересуват 
за тяхната работа?

Нима не е по-хубаво (това • 
мое мнение) всички сродни

В Димитровградската гимна
зия съществуват голям брой у- 
ченичее к" 
кръжоци, 
може да се

В първата тазгодишна смяна ще работят 38 младежки 
бригади от които 26 бригади в долината на Южяа Морава. 
Те ще бъдат настанени в 20 младежки селища. Бригадирите 
вече тържествено пристигат в селищата.

В Главният 1щб на младежките бригади предвиждат, че 
и двата дяла на аято* ътя, които тази година ще се строят 
в Сърбия и Македония, ще бъдат напълно готова, приети и 
пуснати в движение на 29 ноември—Деня на Републ 'ката.

клубове, секции и 
Тръгвайки от това 

предположи, че те 
съответна дейност.развиват и 

Но не за всички кръжоци, клу
бове и секции може да се каже 
това. Мнозина съществуват са-Уч_. мо на думи—тс са основани, и- 
мат свои ръководства, но не по
казват никаква активност. Неза 

е дейността на физи
комитет в

1рябваш пи младежки дом 

и физкултурен салон
доволителна 
ко-математичесекнЯ клуб, на ра
дио клуба на дружеството на 
млйдите естественици, на худо- те могат
жествената и някои други сек-

1 Косато стави дума за за
бавния живот на младежи
те от Димитровград Ше се 
определят за ниноШо, дви
жението и неделните танцо
ви забави. Все По-чесШо се 
чува от страна на младе
жите. че е нужно да се Ори- 
сШъПи към откриване на Мла
дежки дом, който би бил 
огнище на кулШурно-вабаина 
дейност на младежите. Мно 
зина младежи ПосШивят въ 
Прос и за физкултурен салон 
Поради липсата на който и

дружеса в'.то за физическо 
възпитание „ПарШизан" не 
работи както трябва. Ако 
се вземат сериозни мерки и 
ако се обезпечат нужните 
Помещения за споменатите 
дейносЮи тогава би се на
малило числото на м.чаде-

Заседание на ЦК на Сръбската народна младеж
сек.

«ни н клубове да се обединят 
в едно Лю—„младежка трибу
на както това е случай в нЯкок 
училища, „дебатеи клуб" 
ученически университет". В те- 
кЪв случай силите би се обеди-

Освен Автопътя голям брой ло
кални трудови акцииктнвни и субективни възможно 

сти. Идейно-полнтнчеоката ко- 
мненя Ще се постарае през тази 
година пред младежите редовно 
да бъдат изнасяни политически 
беседи ва нашето земеделие и 
нашето стопанство изобщо. Мла 
лежите Ще бъдат включени в

жите — средношколци, ра
ботници и студенти, които 
често се срещат в билярдна 
та вала на „Балкан'.

За сега единственият При 
яШен за м задежиШе Път е 
Центърът за Предвоенното 
възпитание, но и там няма 
място за всички.

Комуната обещава сред
ства за разрешаване на Шо- 
з I въйрос, но е нужно и мле- 
дежиШе и Шехните възпита
тели дв ПрояваШ Повече де
лови интерес.

или

нето на г.овече от 40 я- 
зпвири от 
среден размер, водите^на 
конто ще служат за на- 
появуне иа обработваеми

Сръбската народна мла
деж тази година ще взе
ме уча(тие в редица ме
стни трудови акции за 
изграждането на по—мал-

нилн, различните сказки иа ри 
лични области ЩЯха да бъдат 
по-масово посетени от ученици
те и активността

по малък а

на учащата 
се младеж в това отношение моНОВИНИ ОТ ПЛАНИНИЦА жеше да бъде по-голЯма, както 
в училището така и в града.

Впрочем това е въпрос аа раа 
искване.

дежнтс от Планнница, ръково
дени от председателя нм Спас 
Илиев, ваеха твърде чкнво уча
стие.

Младежката организация в 
село Планнница има двадесет 
члена. Те се събират всяка 
втора неделя, когато редовно се 
съобщават политически и кул
турни новости.

Младежта от селището, под
помогната от съселяните си у- 
ченнци в градовете подготви е- 
дна увеселнтлна програма, ко
ято изпълни в повечето от окол 
ните села. Събраните пари се 
употребиха за купуване на спор 
тнн съоръжения. В тези начине 
ннЯ особено се отличиха Дра
ган Илио», Иван Станоев и Пе
тър Петров.

изграждането на колскня 
■Ът ЖелЮша — Поганово мла-

Стефан НиколовДесамир Манччи 
наставникЛепоев

ЗА ПО-ГОЛЯМО 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

НА ПЕЧАТА
Бригадирска вечер а Славния
Неотдавна младежката ор

ганизация, подкрепяна от тука
шните ученици и студенти ус
трои, успяла бригадирска 
чер с привлекателна програма 
и изложба на снимки от досе
гашните трудови акции, в ко- 

младежта от Славния е

взела участие.
Село Славнвя досега е дало 

123 бригадира, които са отива
ла на аенчкн известни трудо
ви акции в страната. Това чи
сло става още по-влушително 
лко се вземе, че Слдвибя иц.з 
86 дома. Някои от бригадирите 
са бнлн дори и оо седем пъти 
строители аа нашите гигантски 
стопански обекти и те с пълно 
право се гордеят поради това.

Младежите от 
готовност и нетърпение чакат 
дееяа аа започването ва таз
годишните трудови аАцвв, за 
да застанат под бригадирските 

Цветан Тошев

Общннският комитет иа 
ва Народната младеж в Бо
силеград на неотдавнашното 
ся заседание разисква н по 
въпроса за раапростраяеяето 
то на нашия печат по 
дежките активи. Със заклю
ченията не можем да бъдем 
доволни. Само учащата се 
младеж в Босилеград редов
но следи младежкня 
по един вестник, 
такива които не’са абонира 

и4 -Бзрба*, .Братство*. 
.Младост“ и други вестим- 
ци. За похвала е решението 
на комитета н препоръката, 
да се използват

ве-

В нто и
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мла-ки стопански обекти, за
лесявания мелиоротивни 
мероприятия и укротяеа- 
а-е на пороищата н према
хване на ерозията.

Очаква се младежта да 
вземе участие в изгражда

те площи. Такива 'меро 
понятия особена значе
ние имат в околиите Кра- 
лево, Крагуевац, Круше- 
вац и Белград. Водата от 
тези басейна ще се из-

Слявнья сИз албума на фотолюбителя печи
е яма ■

ползува за напояването 
Нй около 2,234 хектара 
обработваема земя.

Младежта ще работи на 
мелиорирането на 83 000 
хектара пасбища и 30.000 
хектара мочурливи лива
ди, както и иа прокопа- 
ването на канали ’&за дре
ниране на ковърхностите 
води в околността нг Ша- 
бац, Маадеиовац, гуПожа- 
рев-|ц, Белград, Смедере- 
во и други места. В Пн- 
ротско ще се мелиорират 
над 30.000

знамеиа.

Едно годишно събрание средства», 
от членския внве. които #с- 
тавзт ва разполагане 
тиае, аа абониране на 
вестници.

иа ек
ващи

Немислима • 
културно-просветна в поли
тическа дейност по нашите 
:елски актива, ако те не са 
снабдени е ежедневния пе 
чат и с вестника на нашето 
малцинство.

Предприети са мерки то
ва положение да бъде по
добрено.

На 24 февруари се съотся 
общI младежка коьференцея иа 
Народната младеж прн гимна
зията. На конференцняма прв- 
съствува у Райко Зарков пред
седател на Общни.-квят коми
тет на Народната младеж в 
Димитровград.

На събранието бе отчетена 
досегашната работа и очер
тани бъдещяте задачи. За от
белязване е, че ярн гимназия
та ше се формира трудова мла 
дежва брнгада, която ще уча
ствува а локалните акцнн.

Осмокласниците, членове на 
младежкия комитет, бяха осво
бодени от длъжностите са, а 
на тяхно място са са наабранн

М. Иванова, И. АнгелковиЙ.С. 
Славов, Е. Васева, Н. Космов и 
Л. Алексова.

В Андонов

Планинците от Дими
тровград ще летуват 

на Адриатическо море
хектара пла-На 22 февруари в Димит

ровградската гимназия се съ
стоя оШчеШно-иаборно събра
ние на дружесШвои о на пла
нинците. Дружеството е за
планувало леШувания на Аяра 
аЮическия бряг и в Планински
те часШи на Сърбия.

нински пасбища и около
20.000 хектара ливади,

В те»и трудови акции 
ще участвуват иай-малко 
24 000 младежи. Бригади
те ще започнат да работ
ят от 1 април т. г.

(Фото-снимка Цв. Христов)

Й. П.



БРАТСТВО

ГТП ГППИНИ ПТ РОЖДЕНИЕТО НД 
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ВЕЛИК ЧОВЕКОЛЮБЕЦ 1
ОЧЕРК ЗА ВИКТОР ЮГО г

„Всеки от нас е роден, за 
да навърши неЩо определе- 
но на тая земя и да си оти
де. Мис всички приличаме 
на пенци — всеки пее своя
та песен и от всичко това 
се получава многозвучен и 
хармоничен хор, които ние 
наричаме живот и които 
скоро 1Де напусна. Но аз 
не сЬжалНвам. /аз нзпНх пе 
сента си, за които сЪм бил 
роден на земята. ’

Христо Смирненски

ДДМВВЯИВЯИ1М <1860 - 1901)В 1830 година той с въвторг 
бележитата Юлска ре 

волЮциЯ, застана на страната 
на подтиснатите

спя глас 
на поет срсЩу този узурпатор 
н се обявява за негов ожесто
чен противник. За тази дейност 
властта го „възнагради" с два
десетгодишно изгнаннчество на 
островите Джерсей и Гернсей 
и по-късно в БрЮксел. В роди
ната се завърнал едвам след 

Наполеон Ш 
1670 година. Тогавашното фре
нско обществено мнение го прие 
с възторжено признание, което 
той наистина 
През 1881 година по най-тър- 
жествен начин била отпразнува
на 79-годншннната от рождени
ето му, а на погребението му 
1885 година са прнсъствували 
повече от милион души.

Виктор Юго преживява и две
те френски революции от 19 век.

император, повдига
„Гой Притежаваше изкус-1 
твоШо навсякъде да мами- '.! 

изтъква Подлостта— '!

посреШна то световен авторитет 
с дртм I, юиШо на све
та откриха мойсШопите на 
Московския художествен 
театър. Тона е ПисателяШ 
който рсалш Шично даде ру
ската .действителност оШ 
своето време, к< йШо бея- 
Псщаяно усмя подлостта 
лак> й шчестноШо, есн< фски- 

ниските

Цялата световна култуа- 
на общественост През те
зи месеци отбележи < Шо- 
годишнинаПа от рождени
ето на световно извесипшя 
майстор на разкази и дра
ма които не слизат оШ 
сцените ]. на най известни
те театри в свеШа.

Той вайочна саояШа Пи
сателски дейност с хумо
ристични Произведения.Пре- 
минакъ и кратни реалисти
чни разкази и завърши ка

народи и се 
борч за техните права. През 

Парижката комуна той

ра и
изкуство, достъпно само на 
човек с високи изисквания 
към живота, ръководен ощ 
горещото желание да сШа-„ 
наШ хорпШа Прости, краси 
ви, хармонична" —казва за 
него Максим Горки.

Чехов е от голямо зна
чение за сценичното изку
ство. Московския художе
ствен театър тръгна с не
говата Пиеси .Чайка’. Пи
есите на Чехов Помогнаха 

ШеаШъра да се освободи 
от ШеаО’ратноШо мръШвило

време на 
бе неутрален, обаче, когато след 
разгрома на Комуната, започват 
зверските избивания на комуна- 

блика револт, избу 
човеколюбив и той 

тяхна страна яаЩи-

рите, у него 
хва неговото 
застава на 
Шавайки ги и борейки се среЩу

свалянето на

ъаъцч,Ше Преирав 
и дребнави чувства 
биаии па част пШ руската 
реакционно инШелегенции

II РМ-беше заслужил. терора.
Виктор Юго изпя песента си, 

която беше роден на земята. 
Днес, обаче, неговата

чула, заглушена от експло- 
атомната бомба в Са- 

воплите и страданията 
на хилядите алжирци стенеШи 
бЪв френските затвори и конц
лагери.

за
песен не

На 28 фебруари т. г. се навъ 
ршиха ОО години от рождение
то на знаменития френски писа
тел от школата на романтиците 
Виктор По>го. През своя дьлго- 
вечен живот тон оеше свидетел 
на няколкото оурни етапи от ис 
ториЯта на родината му — и>ра 
ицнЯ — като се започне от пе
риода на подем на буржоазната 
демокрация и се стигне до неИ- 
ниЯ упадък. Отначало младият 
Юго попада под влиянието на 
Шатобриин и консервативните 
романтици, обаче скоро скъсва 
,сЪс тях и възприема идеите на 
лиоералния романтизъм, като се 
поставя на чело иа това литера
турно течение.

Творчеството на В. Юго 
цЯло свързане с прогресивните 
идеи и борои на епохата. 11рез 
него като червена нишка се то
чи чувството на хуманност и 
сЪчуствие към бедните и под
тиснатите. Той неможе да тЪр- 
пн диктатурата на Наполеон 
III, който заграбва властта 1851 
година н се провъзгласява за

се иа
знЯта на
хара, от ЗАЛЕЗ

ТИХИЧКО ВЪРХУ НЕБЕТО ГАСНЕ 
ПОСЛЕДЕН БЛЕСТЯЩ РУБИН.
ВЯТЪРЪТ ЛЕКО ПРЕХЛАСНЕ 
И ПОЛЕТЯВА ОТНОВО_САМИН.

МРАЧНИ ДАЛЕЧНИ КРЪГОЗОРИ 
ПРОБИВА ЯСНА ЛУНА.
ОГРЯВА СПОКОЙНО ПРОСТОРИ 
И ГОНИ ГОРСКА ТЪМА

ПоЬече грижи за учениците 
б стопанството

Ше в сШоПинсШвоШо, а от 
друга страна са забеляза
ни отрицателни ирояви и 
При сами и, е ученици и сШо- 
Панствошо. Тика например 
учениците в „Услуга" не- 
Привилпо се отнасяш към 
усвояването но занаяти, а 
ня.ои безиричинно са оШ- 
съсшвувили Повече ошк де
сет дена.

Всичко това говори, че е 
нумепо йи-голямо вниминйе 
дц се ошдели на младите 

I рибоШпици, какШо иШ стра
на на младежката органи
зация, така и оШ синдикал
ните и иарШийни оре инизл- 
ции ио иредПриятияШа. В 
ПовечеШо случии точи си 
младежи, коиШО за иръз 
ПъШ наау.наШ своето село 
н коиШо все още не миют 
да се ирОсПосиояСи 
виШе трудови и жизнени 
условия а града или иадаш 
йод влиянието ни улицчШа.

Задачата па младежка- 
другите

лиШичесхи организации е 
ясна: оШ тези млади хора 
трябва да се създадаш 
Шински работници — Стро
ители на нишата родина. 
Задачата е трудна и оШ- 
говирна но и твърде и бла 
горидна.

На за седаниеШо на Об
щинския комитет на наро
дната младеж в Босиле- 
1 род, което бе Приведено 
иеоШдавно, се разви ризи- 

По въпроса за рибо- 
млидеж,

Стефан Николов

скване 
ШничеСкиШа 
точно за учениците в сто
панството, коиШо работят 
в ОосилегриДскиШе ПредрПи- 
яШия или Йри часШпиците- 
занаяШчии. Изтъкни се, че 
работодателите не 
ват ПредйисанияШа за ра- 
оотноШо време на учепици-

ц0-е из
Любен Карааелов в Нови Сад

ЖТАЖСМО д,о „Мл- 
"Ь» ОС 14 «А**сааз-

Рево/юлионнлта вълна, които обхвана Балканите през сре- 
.зхвьрли на повърхността на 

Мнозина от тях
дата на миналото столетие 
обществения живот миою революционери.
Ояхл близки помежду си. Повв Сад тогевл беше кул
турен и политически цевтър за южните славяни. Том е пре
бивавал известно време и Любен Карааелов В тогавашните 
сръбски вестници н списания тей е обявил няколко свои 
разказа на Сръбски еаик. Гой се е интересувал и за сръб
ския културни вьзросв, за което говора и следното писмо 

той се застъпва да се отвори книжарница на ,Ма-

Мира Алечкович

Балада за мъртвото момиче
Чехов

като му Противопостави 
йривдивоШо Показване на 
реалната действителност, 
което е харокШедно за Че
хов. ОШ Шези дни до ден 
днешен Пиесите на Чехов 
са Постоянно на репертоара 
на театрите далеч оШ.не
говата страна.

Този лекар и Писател е 
Превеждан и издаван мво- 
го кна славянския юг. По
чти всички негови Произве
дения са Преведени но сър
бохърватски а българска 
езици. Той и днес се иолзва 
с голяма Популярност сред 
читателите и любителите 
на сценичното изкуство.

По важни Негови разкази 
са: .СмърШШа на чиновни
ка’, .Палата № 6“, .Слу- 
чей в мояШа Практика“, 
„Човекът в калъф", .Ио- 
нич“ а др. От Пиесите да 
изтъкнем симо следните: 
,4-йка", „Вуйчо Вая*о", 
. Три сестри",„Вишнева гра
дина" и Пр.

I, & .11 но-
в което
тица срьцеки*. Бто писмото на Каравелов:Утре от килията ще грабнат малкото момиче. 

Всяка вечер тихо плачеше с бузи бледни,
денем За живота си разказваше самичко „Славно) Матици ерпеко),

У данашюе време опште образоваме )е неопходан 
услов живота за сваки народ. Оно се подгоуовлава и дру- , 

просветним установама, а мири се поглавито кюнгима. 
Кн>иге су се и код ербеког народа писале и издавала 

пишу се и изда)у и данас, али их слабо ко нита и гьима 
се користи, )ер се тешко, одвеК тешко, до н»их долази. У 
томе Ве имати Матица ербека на)6ол>ег искуства на кн>и- 
гама, ко]е )е сама до сада издала.

Го) незгоди не би вам ни тако тешко било помоли, и 
)а долазим с )едним предлогом да )о) се помогне.
У сооама Матице ербеке лежи велика гомила тьоме 

издатих кюига, а лежаКе )о) и оне, ко)е укапредак 
буде издавала, ако она сама не одво)и ктъижару за про- 
да)у кьъига, кад по несреЬу нема других друштава ни дру- 
гих л,уди за то. Матица има 1ош и празних соба, за ко)е 
узапуд кири)у плаЬа, сасвим би биле удесне за ктьижару 

На сва се )а нудим Матици ербеко) за ккьижара и 
молим да ми саобшти, хове ли ме примиги и под каквим 
условима.
У Новом Саду 1 ма)а 1868 г.

а пък
и с ръка редеше букви по стъклата ледни. иота и

гимПосле дълго гледаше заснежените чудни шарки, 
сякаш
бляскаха очичките, страните й пламтяха ярко, 
ала клюмнала глава, ридаеше горчиво.

ис-в тях четеше бъдещето си щастливо

Малката бе на тринадесет години само.
Често питаше за майка си и с поглед жален 
помощ диреше, но как да стоплим крехкото й рамо, 
вдъхваме кураж, и чакаме и ние час прощален.^

____. г -- - —чъияа*±з

.„Мъчеха я зверски,
туй, което тя не знаеше и което е узнала 
удар подир удара стоварваха, доде избие 
ален мак върху забрадката й бяла...

- Утре от килията ще грабнат сините
ще сломят един свидетел. Да не стигне до разстрела. 
И когато оъде мъртва, нас ще ни покарат всички

ево

самом
с.,.' - ■

че не искала да им разкрие

С поштоваььем, 
ГЬубен Каравелов“

Писмено е на .исал собственоръчно Каравелов 1оВа пи
смо. и оЩс вяаоа и днес се иа^яг в „Матица ориса" — 
Нови г_ад. В. Рашков

ОЧИЧКИ —

|в пътя, който сме поели.
У .

На другата сутрин получавам 
записка: ,,Ако отидете днес
на пързалката, повикайте ме. 
И.” И от тоя ден започвам да 
ходя с Наденка всеки ден на 
пързалката и като летим иа до 
лу с шейничката, всеки пЪт про 
изнасям полугласно все същи
те думи:

и най-после се сстопЯва. Пре
ставаме да се пързаляме. Кле
тата Наденка няма вече где да 
чува ония думи, пЪк и нЯма 
кой да ги изговори, тъй като 
вятЪръ не се чува когато вее 
а аз се готвя да заминавам аа 
Петербург, за дълго, може би 
завинаги.

Ясна, зимна пладнЯ. .. Мра- откъсне главите ни от рамената.
От натиска на вятъра не може 

мЪхЪт да се диша. Като че самият дя 
Наденка, вол нн е сграбчил в лапите си 

кЪм пЪкЪла. Околни

11зът е силен, та пука, и къдри-
А. ЧЕХОВте над слепите очи, и 

над горната устна на 
коЯто ме държи под ръка, са 
се покрилисЪс скреж. Застана
ли сме на висок хълм. От но-

Г АкЩ Веи ни влачи
тс предмети се сливат в дълга, у 
стрсмно летяш.а лента. . . Стру
ва ти се, че оЩе един миг и Ще . \ ЧЧЧЧЧЧЧЖОЛУЧхЧ Лзете ни до равната земя се про

стира полегата плоскост, ■» колто загинем 1 
слънцето се оглежда като в о- 
гледало. До нас има малки шей 
нички, покрити с ярко червеио 
сукно. плъзга все по-тихо и по-тихо,

— Да се спуснем надолу. На- ревът на вятъра и сЪскането 
дежда Петровна! — молЯ я аз. на плазнците не са вече така 
— Само веднъж! Уверявам ви, страшни, дъхът не се спира ве
че Ще останем цели и нЯма да че в гърдите и ние най-после

сме долу. Наденка е ни жива, 
ни мъртва. Тя е бледна, едва 

от нейните дише. . . Аз и помагам да ста-

нЯма ли да заговоря. О, Тая неизвестност я безпокои, 
изкарва я от търпение. Горкото

— Надя, обичам ви! — каз- чака
каква игра има в това мило ли-

игра! Виждам, че тя Вдсвойче не отговоря на въпроси 
се бори сЪс себе си, иска неЩо тс, мрЪЩН се, готово е да за- 
да каже, за неЩо да запит?, но 

думи, неловко й

— Надя, обичам ви! 
Един денI Два дни преди да замина се-вам полугласно аз.

Шейничката започва да на пладне аа оти
дох на пързалката сам; скри
вам се <в тълпата и виждам как 
се приближава до хълма Наден 
ка и очите й ме тЪрсят... След 
това плахо се качва по стъл
бата... Страшно 
сама, о, колко е страшно! Тя е 
бледна като сняг, трепери, о- 
тива като на смъртно наказа
ние, но отива', без да се озърта, 
решително. Тя е решила най-по

дя по здрач в градинката, а 
тая градинка е отделена от 
дворчето, гдето живее Наденка, 
с висок стобор с железни ши
шове. ОЩе е доста студено, под 
тора има оЩе сняг, дърветата 
са мъртви, но вече мирише ва 
пролет н преди да заспят, гарва 
ните грачат високо. Приближа
вам се до стобора и надзъртам 
през една пролука. Виждам как 
Наденка излиза ка стълбите и 
устремеЯва тъжния си коп
неещ поглед кЪм небето... Про
летни^ в.ятър духа право в не
йното бледно тъжно лице... Той 
й напомня оня вЯтЪр, който ре 
веше край нас тогава на хълма, 
когато тя чуваше ония три ДУ" 
ми и

се це, каква

плаче.
— Да си отидем ли дома? — 

питам аз.
— На мене. . . на мене ми се 

харесва това пЪрзалЯне — каз
ва тя и се изчервява. — Да се 
спуснем оЩе веднъж?

е*
страшно й е пречи и на радос
тта. ..

— Знаете ли какво? — каз-

не намира

е Да се спуснепострадаме.
Но Наденка се страхува. Ця

лото пространство 
малки галоши до края на леде-

ва тЯ, без да ме гледа.
питам аз.— Какво?

— Хайде оЩе веднъж.. . да | „Харесва се това пЪрзаля- 
— За ниШ.о на света не се се спуснем! ,|не, а пЪк като сяда в шейни-

Нне се качваме по стълбата «^ата, тЯ, както 
на хЪлма. Пак слагам бледна
та, разтреперена Наденка в ше
йничката, пак политаме в стра- 

След малко тЯ дохожда на се шната бездна, пак реве вятърът
и съскат плазицнте и пак при 

нича в очите ми: аз ли казах най-силното и шумно летене на 
тиЯ три думи, или й се е стори шейничката аз

не.
ння хЪлм и се вижда страшна, 
неизмеримо дълбока бездна. 1 я спуЩам друг пЪт — казва тя, 
примира и дъхът и спира, кога- като ме гледа с широки, пЪл- 
то погледне надолу, когато аз ни с ужас очи. — За ни!До на 
и предлагам само да седне на света! Едва не умрях1 
шейничката, но какво Ще бъ
де, когато тЯ се реши да полети бе си и вече въпросително над- 
в бездната 1 Ш.е умре, Ще полу
дее!

и по-рано, е 
едва диша от страх. сле да изпита: дали Ще се чу- 

ят тия
бледна, 
трепери.

СпуЩаме се за трети пЪт и 
аз виждам как тя ме гледа в 
лицето н следи моите устни. Но 
аз си слагам кърпичката на у- 
стата, кашлям и когато дости
гаме средата на хЪлма, успявам 
да промълвя:

изумителни, сладки ду
ми, когато не сЪм с нея? Ви
ждам как тя, бледна, с уста о- 
творени от ужас, сЯда в шейнн- 
чката, затварЯ 
прощава навеки сЪс земята, по
лита надолу... „Жжнсж"—със
кат плазнците. Чула ли е На
денка ония думи, не зная... Ви
ждам само как тя става от шей

очи н като се
казвам полу-

— МолЯ вн — казвам аз. — ло, че ги чува в шума на вихЪ- 
Не трябва Да се страхувате. Ра ра^ А аз сЪм застанал до нея, 
зберете, че това е малодушие, пуша и внимателно разглеждам 
страхливост! ръкавицата си.

Наденка най-после отстъпва Тя ме взема под ръка и ние

гласно:
— НадЯ, обичам ви1 
Когато шейничката спира, На 

хЪлма, по кой-

тъжно,лицето и става 
много тъжно и по бузата и по
тича сЪлза... Горкото девойче 
протяга и двете си ръце, като 
че моли вятъра да произнесе 

И аз,

— Надя, обичам ви!
И гатанката си 

ка! Наденка мълчи 
неЩо... Аз я изпращам от пър
залката до дома и, тя се старае 
да върви бавно, забавя 
ните си и все така чака дали аз 
Ше й кажа тия думи. И 
ждам как страда душата й, как 
тя се насилва да не каже:

— Не може да бъде вятърът 
да ги е казал! И аз 
да ги ее казал вЯтЪрЪт!

денка изглежда
то току-Щс сме се спуснали, пе

че дълго се разхождаме около хъ- сле дълго се вглежда в лицето 
лма. Вижда се, че гатанката не 

Казани ли бяха

ничката. изнемощяла, отслабна
ла. И забелязва 
й, че тя не знае 
неЩо, или не. Докато 
Щала надолу, страхът 
способността й да 
различава звуковете, да разби
ра,..

остава гатан- 
и мисли заи аз виждам по лицето и, 

като отстъпва, тя мисли, че из
лага живота си на опасност. Бле Й дава мира.

се по лицето оЩе веднъж тия думи. 
без да чакам вятЪра, казвам сми, вслушва се *» гласа ми ра

внодушен и безстрастен, и цЯ- 
дна и разтреперана Я слагам на тия думи, или не? Да, или не? ла целеничка, дори маншо- 
шеЙничката, обгръщам я с рЪ- Да, или не? Този въпрос е въ- нЪт и ДОии качулката и, цЯла- 
ка и политам с нея в бездната.
Шейничката лети като куршум. Щастие, въпрос много 
Въздухът, който разенчаме, ни наЙ-важниЯт въпрос на света.

реве свири Наденка нетърпеливо, тЪжно, с

дали е чула 
се е спу- 

е отнел половин глас:

— Надя, обичам ви!

Боже мой, какво става с На
денка, цялото и лице се превръ 
Ша в усмивка, тя протяга ръце 
кЪм вятъра, радостна, Щастл*

__________________________ вай такава хубава!
................ ........... ------------------------------------

крач-
слуша, да

крос на честолюбие, на чест, на та и фигу^кл изразява крайно 
важен, недоумение. На лицето и е на

писано
— К<1кни стана? Кой каза о- 

I ли ги изрече, 
или те ми се само счуха?

аз вн-

Но ето че 
ният месец 
става
залка тъмнее, губи блясъка си

настъпва пролет- 
март... СлЪнцето 

по-приветно. Нашата пър
ударя в лицатаа,
край ушите ни, къса ни, от зло пронизващ поглед наднича в ли ния думи? Той

цето ми, отговаря не на място, 3не искам
ба вн Щипе до болка, иска да



арАТствв 5

Стара моливна черноваЕШ1С16ТГЦ111113 1930 глдияа 
МА Юго-Щения. Всичко бе поместено » .....На 27 «ям

* ;;НВквЪ’от^п:«::
а на 30 август сЪШата година 
6« нзабран първият Работмнчс*

} ски сЪвст н ..Цмдс” н в Дими
тровградско с 23 души. Нямах
ме опит, оШе не знаехме да У* 
правдЯваме. но работехме, пола
гахме учгнлнЯ... И когато пред 
Първия конгрес на работничее- 

сЪвстн (1937) на едно съ 
бранно на работническия коле
ктив отчитахме резултатите на 
работа видяхме, че над 80% 

работниците н служнте- 
през Работни- 

голям

По случай десетгодишннната от образуването на 
ггьрзня работнически съвет в „Циле“

ии 1МКШ1Ш;:Я
Незабелязано минаха десет 

години и ние отбелязваме една 
скромна, но значителна

литическото положение тогава в ЪгЪда между духалото
И така беше повече•;В „Циле” бръмчат машини

те... Всеки час работниците из- 
насят готовите мебели, почнет-

мислеха че света е пред война, 
годи- коЯто Сталин Ще

шии на по повод преименуването тив Югославия. Ако 
на Цариброд в ДИМИТРОВ- шна война 
ГРаД. През февруари 1930

машини, 
на влас- 

машините
ват ги от праха на работилница | бчха док!раки... Нямахме поме
та и ги откарват кЪм вагоните, 
които Ше ги понесат кЪм паза- | 
рите на страната ни, или по-да
лече, през „планини и морета"- \
& чужбина...

В„Циле ’ бръмчат машините | 
и чакат да бъдат пренесени в 
новите модерни производствени 
хали... Предприятието сЪс сигу
рен ход върви напред...

— Мнозина работници в пред 
пруиЯтието са млади и едва ли 
знаят „житейския пЪт" на това 
предприятие. Ровим старата ар
хива и тЪрсим материалите за 
„първия ден" на предприятието 
за първия работнически съвет, 
за...

БАЛНЯГА—.ни. ссе зае и намери 
а Околийският отбор 
тта ни даде пари н

започне про- 
тази стра- 

не почна тогава, то е

от шест месеца...

11 четем по-нататЪк:
именно поради принципалиата 

година стана това преименувание политика, коЯто водеше нашата 
А населението на Димитровград партия иа чело с другаря Ти- 
ската комуна помни много до- то. Ние не само водехме прик- 
бре това време. I о 6с момент на ципална политика, но имахме и 
най-силна кампания против Ю- ЗДРАВИ НЕРВИ 
гославня от страна на Сталин и

ките
и именно за 

положението итопа спасихме
помагачи и сателити. избягиахме вЪзможноста 

Трябаше да се смаже великото 
дело на ЮгославЯнската партия 
и ЮгославЯнските

неговите на сто
ЯШата пред нас война. Силата 
иа безчестната кампания, Ярос- 

народи и да тта Й изпитаха най-силно Юго- 
се поставят те под хегемонизма сла^иските 
на Сталин.

Някои от българите от този Босилеградска 
край, които се считаха възпита се 
ници на Българската комуни- България, 
етическа партия и по-частно на

от нас
лнте сме минали 
ческня съвет, а между 
брой младежи,
АрмнЯта в предприятието...

постъпил* от
граждани, които 

живееха в Димитровградска и
Лист харти8! Машинописе

цът вероятно не се е съобразил 
момента, че този документ Ше 

свидетелствува за 
чадо в

околии заШото 
намираха на границата с

в второто на- 
живота на предприятие- 

виждат.
Това страшно време населе- 

другаря Димитров, излязоха с нието на тези околии преживя 
предложение да се даде на този заШото бе твЪрдо уверено, че в 
град името на другара Дими- започналата се борба ПРАВ- 
тров. През лятото на 1947 го- ДАТА е на наша страна. Ця- 
дина сам другаря Димитров бе лото- българско малцинство » 
минал през Цариброд и на га- Югославия бе на страната на 
рата пред събралото се множе- КПЮ, на страната на Югослав- 
ство българи бе казал, че Ца- Янските народи. Отделните из- 
риброд и неговото население са клЮчениЯ бяха толкова незначи 
моста, който Ще свърже Бел- телни, че за тЯх не трябва 
град сЪс София”. Те помнеха те даже да се споменава. И заедно 
зн думи и пожелаха да пока- с ЮгославЯнските народи ние 
жат на цЯл свят, че въпреки че излязохме победители, 
оа възпитаници на другаря Ди
митров, в завързалия се кон- миг 
флмхт между Сталин и Югослав краткостта му, вЪпреки неимо- 
янската комунистическа партия верните препЯставия, които ни 
ТЕ СА И Ш.Е БЪДАТ НА се поставяха, въпреки труднос- 
СТРАНАТА НА Югославян- тите, нашият Димитровград и- 
ската партия, на страната на ма с какво да се похвали. Ние 
ЮгославЯнските народи и 
техния вожд-другаря Тито.

Предложението на тези 
гари бе прието от правителство
то на Народна Република Сър- град. От ниЩожен градец с 
бия н в началото на февруари чални и ехлупени къщи, той се 
1950 година Цариброд стана превръща в фабричен град. Не 
ДИМИТРОВГРАД. То бе вре Ше мине оШе едно десетиле- 
ме когато кампанията на стали- тие и той Ще стане неузнаваем 
низма бе л разгара си. Тя бе както по сюоЯта външност, така 

най-голЯма и има

то-буквите вече не се 
хартията е пожЪлт«ла н повре- 
дена... Все пак се чете: 

ПРОТОКОЛ НОМЕР 1 
Днес, 30 август 1950 година 

от 13 до 15 часът, в помещение 
Държавното предприятие

— Търсим историята на пред 
приятието, за да я покажем на 
младите работници, заШото тря 
бва да обележим десетата годи
шнина на нашето работническо 
самоуправление... ЗаЩото „Ци- 
ле”, и ние с него, изживяхме 
много трудности когато се боре 
хме за съществуване, а не като 
днес за свърхпланова продук
ция...

Бай Гоце живее с предприя
тието от първия ден на образу
ването му и рови из големите 
прашливи папки историята на 
предприятието и част от собс
твения си живот.

В старата архива моливна чер 
нова:

Новите хали на „Циле“ то на
„Циле" в Димитровград, на о- 
снованне на писмото на Околмй 

отбор номер
10867 от 15-УШ-1950 година
н протокола наУправктелниЯ съ 
вет на синдикалната 
я на предприятието 
1950 годна се произведоха на
бори за работнически сЪвет. 
При подписването на кандндат- 

от 23 души, по спи

скня народен

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ:

Имунизиране срещу магаре
шката кашлица

организацн 
от 17-УШ-ПериодЪт от десет години са 

□ историята. Но въпреки

ската листа 
сЪка на избирателите от 37 ду 

всичко 31 гласо-
Ваксиннрането спемага броят 
на заболявавкяга ла се намадв 
ло 90%. а ония ито се зара
зят с магарешка кашлица я

Тази година в асш.та околия 
за пръв път ще се провгле ва
ксинация срещу магарешката 
кашлица, позната заразителна 
болест обикн вено явяв;ща се 
у децата и придружавана сьс 
силни пристъпи из кашлица,
3 <дуX И По»ГЪЩ1НГ Нашата ДО-
нашно ф !рмацелтна В уетрия 
усвои ПрОНЗВ1>СС1 ВО‘ 1 
ваксина, която има голяма от
бранителна МОЩ Т"3а ОЗКСиНЯ 
се дава във вид на полк жни 
ивжекцин два пътв в разстся- 
ние на три-ч.тирн седмици, а 
третата инжекция юже ля се 
даде след няколко месеца или 
най късно след една година. 
Вяксвнврането се н)вършва при 
децата от два до три мевечва 
вазраст наторе. Охбравилелва- 
тя мощ на организма продъл
жава три до четири години. Г1о 
този начин децата са запазени 
от заразата през най опасния 
период до първите пет годяси

Магяоешката кашлица се яв
ява няй-много у деца по 
годишна вазраст. Тогава лято 
ней опасна 
това заболяване е 
Сдед петгодишна възраст ма
гарешката кашлица не 
много да вазреди на децата

ши, гласувах» 
подаватели.

ОтсЪствуваШн по болест 3 Ду 
отпуска 1 лице, не гласу 

2 души.

„През зимата 1947/48 година 
заедно е

на не посрамихме и нема да посра- 
\мим наШиЯ .вожд и учител дру- 

бъл- гара Тито н не опетнихме име
то, което дадохме на нашия

един ковач от града, 
оШе трима свои другари, отиде 

Околийския комитет на Пар- прекзрвлт леко.
Нашат; ваксина вече е из- 

пробаня н в чужбина и резул
татите са успешни. Трябва дл 
споменем, че още един ноа л< к 
сосщу ТбЯ болест е пронамерсн. 
Това с х-шеримунния човешки 
серем и специфичния гама-гло
булин, Тт й се справя от кръв
та па хора, които са прекарали 
магарешката кашлица и са нму 
низирани с ваксина. Този се
рум съдържа голямо количес
тво антитела и има голямп от
бранителна мощ особено когл- 
то се дави в начааото на за
боляването

шн, на 
вали

в
пе- тиЯта и предложи да се сдру

жат Кандидатите: Георги Дими
тров, Русим Гацев, Ангел Иго» 
Владо Леков, Никола Мицев, 
Кирил Минев, Крум Денков, 
Бошко Днмнтриссвнч, Евлогия 
Василев, Христо Потев, Марин 

Владимир Милев,

работниците, да пренесат 
алата си и да образуват рабо-

ковашко—столарска...тнлница
През Януари 1948 година пред- 
приЯтието бе регистрирано като 
„Машин-бра&арско коларско-сто 

„Циле"...

на тази

и по живота на своите жители. 
И той тепърва именно Ще ста- 

който Ше свЪрава Бел-

именно тогава
ше моменти, когато се мислеше

може да не мост,
ларско предприятие 
Оказа се, че алатЪт на ковачи
те бе малко и тогава Гошо Лу- 

ОколийскиЯ

Миланов,
Георги Венков, Иван Георгиев, 
Васил Иванов, Георги Каменов, 
Михаил Милев, ‘Светолик Мар- 
кович, Георги Митов н Славчо 
Станков получиха па 31 глас, а 
кандидатите Славчо Станков, 
Борис Йотев, Спиро Миранопв, 
ПетЪр Стаменов получиха по 30

всека минута _ ,
действителна война, град сЪс СофиЯ!

че т« 
поемнне в 
Обективни наблюдатели на по- Караиванов кански член на 

комитет за обнова на страната

Да предотвратим заболяванията 

но овощните дръвчета
Д-р. Г. Когтич гласа.

За истннитост на горното св 
подписваме:

тажйШЖ] ИЗБИРАТЕЛЕН ОТБОРтака се прилагат в определени 
срокове и пр.

С постоянни 
тересовавост на производители 
те и ръководещите стопански 
орглав щ; се дойде до увеличе 
ние ва добива от овощарство 
в Боснлеградеко

Сава Рангелов

опазването в* овощните гради
ни от олзличяи болести ее чие
ят и сладните: правил ен огбор 
на фчданки и съответни сорто
ве, неподлежащи към лесни за- 
боляванвя, стимулиране на ме- 
тлболвчннте процеси с прове- 

хвмически или физически

Овощарство е твърде рав- 
внт отрасвл 
панство в г 
последните години са направе
ни усилии аа създаване на ком 
плексив овощни градини и аа 
подобрение иа овощарството 
изобщо. Обаче малко се рабо
тило върху това съществуващи 
те овощен градини да се опв- 
•ит от болести. Плодовете стра 
ддт от ираставост, чергяеалоет 
и други болести. Това не е ряд 
но ивление. Много от старите 
овощни градини са ааразени {с 
раалични болести и недостатъ
чно ее пршхраняват. За опавва- 
не на овощните градини досега 
са предприемани 
роприития, но те не сд досгатъ 
чии. Симо една обща акция 
Срещу болестите по овощните 
дървчета ложе да бъде ефикасна

Прсдсеедател по прсброяване 
на бЮлетннте Г. С. Каменов. 
Председател на Избирателния 
отбор Ц. Дончев. Членове Н. 
Душанов и П. Иванов."

ВториЯт протокол от 9-1Х- 
1950 година е за избирането 
на председателя на работниче
ския сЪвет и на управителния, 
отбор иа предприятието.

Ясни, дълбоки черти на мо
лив... НевеШп работнически 
ръце са сложили името си на 
историческия запис ва начало
то на работническото самоупраи 
леение в Димитровградско...

През 1957 година в момента 
на отчитането пред- Конгреса 
на работническите съвети. Ра
ботническият съвет на „Циле" 
е отчел, че през врме на седем 
годишната си работа е имал 80 
заседания, на които е разгле
ждал въпроси за подобрение 
на производството, за набавк» 
на нови машини и съоръжения, 
за тарифни правилници, за рав 
п ре деление на печалбите...

На един лист-имена иа удар
ници:

„До Околийския отбор Дими 
тровград-предлагаме за ударни
ци в производството, заШото 
са извършили наднормено про
изводство с 58% четиркадесет 
души, от които 6 младежи роде 
ни 1933 година. (А това е било 
1951 година младежите са би
ли на 18 години).

Малката ковашко-столарска 
работилница „Циле ' е «гинало. 
Новите производствени хали 
Ше бъдат готови кЪм 1 май 
обШата продукция в този годи
на Ше надмине е160 милиона 
динара, предприятието Ше има 
нов, голям брой работници-и те 
няма да знаят за малката ра
ботилница на дядовците Вла
до. Иосо, Георги, Мика, Васил 
и за първия работнически съ
вет, с който започна новия жи
вот на работниците- производи
тели н управляващи предпри*- 
тието, заШото освен пожълтели 
я лист на протокола 
снимки и други 
могат по-добре да напомнят иа 
новите за старите работници,

!К<А\АЕ1Н1ЖЛРна селското сто- 
Боснлеградско. Преа

грижи в заин дае

и смъртността е 
нгй голяма. ПОАЕВЪДСТВО:

Прихранване на посевите с 
азотен тор, ако досега несме 
извършили.

— Подготовка аа пролет
ната сеитба (да се провери 
кЪднясмостта на семената, 
да се обезпечат семена, които 
оЩе не притежаваме, да се 
снабдим с нужните минерал
ни торове, да приготвяме 
прикачните машини и пр.).

— Сеитба на пролетен о- 
вес, 15 кг. на декар, ечемик 
16 кг на 1 
2,5 до 3 кг върху декар.
— Засаждане на картофи 
за ранно производство (160 
кг на 1 декар).

може
реви
стимуланти, механическо уни
щожаване на паразитните лег
ла, което да става редовно вся 
ка година, химическите рязтво- 

вргме
съединения (инсектициди, бак- 
тернцндн и пр.), които също

ПИСМО ОТ ЗВОНЦИ:

Засилена аЬтибност на жен 
с&ото дружестЬо

по-яовори и в

подобрението на нашето земе
делско производство. За тези 
жени се

Жените от село Звонцн със 
готвят

едиенчин ме-
зчеилена активност се 
да посргщчат своя празник — 
8 март. До асми март ще бъ
дат влесени редица сказки из 
областта на домакинството, 
здравеопазването в ролята ва 
женвте в строителството на 

Покрай това же-

уреждат специални бе
седи из областта на селското 

здравеопазвоне-

дскар и детелина

стопанисване, 
то, домакинство и пр.

Е. Р.Дшес съществуват редин* аг 
ротехнчеекм, мехаянчески и 
хямяческя средства аа борба 
срещу овочнвтя паразити Съ- 
протявлаиието срещу овощните 
ааболявания нараства ако дарв 
четата «мат достатъчно храна и 
влага. В последно време в све
та все по-голяио приложение ва 

в. бвологнквекн формв

ОВОЩАРСТВО И ЛО- 
ЗАРСТВО

етраалтл ии. 
ните от Звовци подготвят под
брана програма за насрочена
та за 8 март вечеринка. Драм- 
ската оекция ва женвте подго- 

пнеската „Ленива невяота" 
а танцовият женски състав ще 
изпълни тогава няколко хора

ОНО-ДИМИТРОВ- 
ГРАД ЩЕ ГЛАСУВА 

РЕШЕНИЕ ЗА 
АГРОТЕХНИЧЕСКИ 

МИНИМУМ

— Отгръщане и резитба 
на лозата

— Пресаждане на овоШнн 
фиданки (прореждане на 
сгЪстенеите в по-старите о- 
воЩни градини).

твя

мярат т. 
на борба, когато овощннтв па
разити биват унищожавани с 
помощта на техните естествени 
неприятен!.

Жените са взели аадълженн- животновъдствоето аа 8 мзрт да «правят слад 
ки и други подаръци в да по
сетят ученвцате от основното 
училища в селото, на хоито ще 
разделат подаръци.

При Общинсккя наро
ден отбор в Димитровград 
е формирана комисья, ко
ято проучва площите на 
територията на общината 
съветвейки се с коопера
тивните и други дейци 
за възможностите от при

Повече внимание аа из
хранването н отглеждането 
на бременните животни,

— Да се направи отбор на 
яйца за насаждане (яйцата 
трябва да бъдат пресни и 
от една старост, I най-добре 
1-4 дена! средни по големи
на, с мазна черупка. За мъ
тене се взимат толкова яйца

Почистване на овощните 
фиданки .Между съврвменинте меро- 

вриятнн, конто ее прнлггат при

Дрлгнца Величкова

»Нишава« сключва договори за 

частична агротехника
БОСИЛЕГРАДСКО
Женише— коойерашор- 

ки се йодюшвяш за 
8 марш

ложението на тозл заъон 
Въз основа нь тези доне- 

Общинският отбор
колкото квачката 1Де може 
да приеме под себе си (ко-

площ) три килогра
ма качествено семе. 20 кг. су
перфосфат, Ю кг. нитромонкал. 
Всичко това възлиза на стой
ност от 1199 динара, в коЯто 
сума влиза и лихвата и Ф°нДЬт 
за подобрение на земеделското 
Производство. Тази сума произ- 
водителите Ше отплатят след 

реколтата с

сения
ще гласува решение за 
приложението на агроте
хническия минимум, кой
то ще бъде съгласуван с 
условията в различните 
райони на комуната.

Договорите на „Нишава с 
частните производители за при
ложение на пълната агротехни
ка при производство ва хибрид 
на царевица бяха приключени 

1960 година. С ко 
234 час

15—17кошката приема 
кошн или 15 пачи яйца, пуй

ко-
ча&а на 
един декар 25—29ка приема 

и около 25 пачи, 17—19 от 
пуйка или 15 от гъска.

кокоши
Дружеството на жените в Бо

силеград подпомогнато от кул- 
обШност сетурно-просветната

за тЪржствецо чествува- 
8 март-празника на жени-

на 1 януари 
операцията са съюзени 
тни производители, а Ше бъде
васята плоШ от 73 хекара. Тази
плоЩ е разпределена в три 

обхваШат 347 пар

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗ
ВОДСТВО

готви 
не на
те. Както в Босилеград, така и 
по селата Ще бъдат уредени тър 
жествени събрания с подбрана

— ПриготовЯване на поч- 
ата. липсват 

неШа, които
блока, конто 
цели.

Тези дни в кооперацията се 
сключват договори за частична 
агротехника. коЯто представля- 
м един от видовете иа сътруд
ничество между частните проив- 
«еаяттАИ и воопврацвята. В те-

прибирането на 
44,4 кг. царевица.

— Посев на семената аапрограма.
При земеделските кооперации 
Босилеград, Горна Лисина и 

Д. ТлЪмино отдавна вече сЪШе 
ствуват секции на жени-коопера 
торки, Те са важен фактор а

разсад.
Инж. Маноил МановловРъководителите на „Нишава 

обхванат около
в

Димитровградсмятат, че Ше 
100 хектара плоШ за частична 
агротехника.

М. Нчйкеа
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п&ите-дтровгп&лсао. Зя нейното пзгрлж 
дзне и допършпано бяха упо
требени отооит^лни материали 
зя около 400 000 лнпяоа, а съ
щевременно и работна ръка за 
около половин милион динара.

В Дома па куатуратл п мла
дежкото читалище се намират

ваае Девя на младостта 1958 
година в Димитровградска о- 
колвя, като събра най-много 
□ обеди в състезанията. И ми
налата година одорнвеките мла 
цежи получиха най-много на
гради по повод на същите тър 
жества, иа една част ог 1ья 
ьъкнагражденея Общинския хо 
мтет на Пароднпа младеж в 
Длмигров1рад еще не ьм е 
връчил- А пък оттогава изми
ни почти една година,

Младежите от Внсочхо Одо- 
ровцн с нстарненис очакват да 
оъдат поканени да уч..ствунат 
в т,.згодвшви'е трудови а»ц>.и 
Желаещите са мною, както и 
цоиа1и досега.

Във Вассчко Одоровца е 
стън.ла Традиция да се устр< Й 
ват увеселения но повод на 
всеки иО-Зпачигеаен иеш прав
ник, В КсНГо ВЗаМа уЧаСТИС И 
младо и старо.

ват подходяща услоця, 
още не е сложено нл 
ред. Тоеа е една от бъцмцитс 
вядвчи, с конто трябва да се 
занимават обществените фак
тори.

И Височко Одоровци подобно 
на болшинството села от Ди-

В една от гънките на южни
те склояове спускаща се от 
Оеаводаня Вкдлнч към Мичур- 
иииою поле, една Малка котло
винна е преюгвла в своите иав 
ви селото ВисиЧкО Одоровци. 
Одоровското поле е един ог 
вай-интересните феномени вк«р 
ста на източните предели на 
наша™ страна, то е единстве
ното типично карстово пиле в 
Таав ооласт — през ляюто су
хо, а през есевт», зимно време 
а пролетта погъаало във вода.

Миналото на това село ве се 
отличава с нвщо по-особено от 
мивалито ва останалите оала в, 
Заоркьето, Малки ьъщурки 
повечето покрити с камеии пио 
чв, слс1ма или груби дъски, под 
конто тлееше инертен живот с 
години непромеьяи, Дпес, само 
■ай-старвте Запазени къща са 
покрити със 'стари .турски" 
керемиди, докзто върху посе
чете се - червенеяг нови 
индустриални керемиди.

Обработваемата плгщ на о- 
дороаското поде не е малка. 
Земята се обработва със сазре- 
Меиии средства, и частните 
производители се увериха в 
ползата от^сътрудаичестьо с ко 
операцията. Миналата година 
в опитния блок бяха засети 11 
хакткра Хибридна царсваца; 
т*зц година се очакват резул
татите от посева на една опит 
■а площ с пшеничния сорт- 
.италианка".

Животиновъдството е втори
ят важен поминъчен клон ва 
одоровчаии. Одоровското сире
не н кашкавал са отдавна из
вестна и извън границите на 
Димитровградско. Особено внн 
мание се обръща на овцевъд
ството, което понастоящем е 
също голяма грижа на общин
ските фактори. Миналата го
дина бяха изкуствено осемененк 
около 2000 овце. Все цевече се 
напуска по-раншното нацравле 
ннг, на което ръководното на
чало беше по-галямо число, а 
не и качество иа добитъка, раз 
въжданею, храненето и кла 
номерното мзползуввне.

Обаче ОВ1 щ«рстесло, за ког- 
то поспязно се наблягл, че 
може да се закрепи н преуспее 
в Забрдьето, ззщото същеову-

осе 
дненсп

Исшорияша на един иечащ
вах на Младен Панчов. ТоЙ 
потвърждаваше пратката с 
нашия печат и подпис. Оста 
налата работа извърщВахщ 
Сава или Никола.

Тия дни помни и Сина 
Панчов, братът на Младен 
Панчов:

— Аз сЪм ходил с Мла
ден на срещите край грани
цата без да зная предваритв 
лно целта на нашето отива- 
не.

Партийната организаци* 
се ползуваше с доверие, при 
знателност и привЪрженост 
и на останалите гоиндолча- 
ни. Затова й през изборите 
от 1919 година партията 
след себе си имаше почти ця 
лото село. Опитите на канди 
датите от другите партии да 
направят събрание в Гои* 
чов, Ставри Давитков и др. 
Дол, например Емануил На-

В първото десетилетие от 
тоя век, вследствие на раз
витието на индустрията и на 
растването на пролетарията, 
работнечекото движение в 
България получи силен тла- 
сЪк и стана важен фактор в 
обществено-политическия жи 
вот. 11о това време работни
ят ден възлизаше 12-14 ча
са. Капитализма не поЩади 
ни селото. Увеличи се *.броЯ
на___. -пролетарската маса,
все по-голЯмо число селяни 
не намираха прехрана на мал 
ките си имоти и отиваха да 
тЪрсЯт поминък в града. 1 а- 
кЪв оеше случая и сЪс селя
ните от димитровградско. И 
те масово напускаха родните 
си огнища, особено онези, 
които знаеха някой занаят, 
и се зах/в-аЩаха на работа в 

предприятия.

?■

Всички начинания в селото 
Са немислими без подкрепата 
на учителя нетър Петров, кейго 
вече седем юдйнн е тука иа 
служба. Под вегово ръковод
ство беше извършена поправка 
на учильщчата сграда и по
мощни помещения, както и за
лесяват иго иа големите оголели 
бре-гове.

индустриални 
Чрез връзките, които те за
пазваха сЪс своите си по- 
ранши съжители, започнаха 
полека-лека да проникват со

Ооповното училите в о. Одоровци
напълно пропаднаха. Гоин- 
долчани повлияха Щото н■ 
село ЖелЮша за комуниста* 
ческиЯ кандидат „Гъраа" от 
Цариброд, другар на Ствфе*

митровгродско кма свой Дом 
на яултуратя — център на це
локупния обЩ1С1вено полити
чески живот на селото. В нлве 
черието нл Девя нл република 
та, 29 ноември, 1959 година, 
беше тържеотвено открита на
пълно обзаведената вала, .която 
по големина може да се състе
зава със всичкн залп в Дими-

1500 прочитан книги, конто че
тат и стари и млади.

Активът ва Народната мла
деж е приобщял в редовете си 
120 членове. 1е редовно полу
чават веотниците ,,Младост", 
„Политика" и „Братсто". Ак
тивът нл оаороискатя Народна 
младеж зае първо място ио вре 
ме иа тържественото огпразну-

циалистическитс идеи и в на 
шите села. Случая сЪс село 
Гоин-дол и неговата партий
на организация най-добре го 
вори за едно такова 
ние.

В началото на
ПЕШ

1911 г„д.- §РЦЗ&'рЯ| 
иа група работници, които
работеха в София станаха ■ ’ V, Л
там и членове на работничес

ВЛИЯ- 1

Димов^Псйчо 
н Василев Слава

ките синдикални организа- . 
ции, Някои бяха приети за 
членове на социал-демократи 
ческата партия. - Ъ

Тези работници често по- 
сеЩаваха своите близки в 
Гоин-дол, някои бяха остави 
ли и семействата си на село, 
и между другите новини от ущ 
големия град разправяха и л Ш 
за борбата на работническа- 
та класа, за стачките и де- 
мострацинте.' 11о такЪв на- 
чин по- будните и вЪзприем 
ниви селяни постепенно сЪ- 
Що идваха до съзнание, че е ЪяШ 
необходимо само чрез борба 
да се и те дооерЪт до по- "'~г

}ИЗБИРАТЕЛИТЕ .РАЗИСКВАТ...
г.

Мостове, водопровод, салон • • •
У;/ш

ПРИЕТО САМООБЛАГАНЕ С ПО 6: ТРУДОДНИ шт
на пЪтнЩа и пр. Обаче, изтък- | то вЪв пари. Един от избирате 
на <^е и това, че работата не е 
отчитана както трябва и че има 
и такива граждани, които не оа 
изпълнили задълженията си.
Поради слабата евиденцня от 
такива лица не е било възмож
но да се наплати самооблагане-

Ж:
Широки разисквания се раз

виха на последното събрание на 
изонрателнте вЪв връзка със са 
мооблагането и благоустройство 
то на Ьоснлеград. През минала
та година чрез самооблагане бя 
ха проведени успешно редица 
мероприятия; залесяване, мелио- 
риране, създаване на комплек- 

I сни овоЩнн градини, поправка

лите отговори, че е имало и та
кива случаи, но че вината за 
това пада върху служителите 
от ОоЩината, които не са има
ли подготвен план за трудова
та дейност по ооектите и че чес 
то на един ооект са идвали го
леми групи, които не са имали 
какво да работят. Подчерта се 
в разискв-аниЯта, че през тази 
година трмова да ОЪде органи
зацията по-доора.

^Ъс/ранисто изгласува реше
ние всеки раоотоспосооен граж
данин да се самоооложи с шест 
трудодена през тази година с 
-рию) динара.

Изонрагелите са заинтересо
вани за строителството на гра
да и сами предложиха къде 
през тази година грнова да бъ
дат съсредоточени силите: наст
илка на калните улици ^както е 
тази към оосилеградската бол
ница), повдигане на два моста 
през Доори-дол, строеж на град 
ски водопровод понеже сегашни 
те чешми не задоволяват нужди 
те, ремонтиране на градската е- 
лектрическа мрежа, строеж на 
салон, ремонт на училищното 
здание, на киносалона и пр. За 
строеж на нов киносалон особе
но апелира учителят Стефан 
1^ангелов като каза, че той е го 
тов веднага да даде дооровол- 
на вноска от Ь1)1Н) динара за 
строежа му.

Шеланиита са големи. Босиле

ш
г-у

големи права и по-справед
лив живот. По такЪв начин 
в началото на 1911 година 
се създадоха условия за съ
здаване на партийна органи
зация и в село Гоин-дол. В 
организацията отначало чле
нуваше малка група селяни 
и работници, но по-кЪсно 
желаещи да членуват става
ха все повече. Членове-осно
ватели бяха: Димитър Пана 
иотов, Александър Златков,
Кирил Спасов, Найден Пе
тров, Владимир Алексов, Са 
ва Игов, Никола Иванов,
Кръста Костов, Величко Ка 
менов, Ненчо Тодоров, Ва
сил Панайотов, Младен. Пан 
чов, Марин Костов и др.

Още в първите години нд 
своето съществуване орга
низацията започна оживена 
дейност > сред народа. Тя/за 
крепна и получи печат. Да 
има печат това беше ряд
кост за една селска партийна 
организация. Печата на орга 
ннзациЯта донесе Димитър 
Панайотов, който най-често 
отиваше до София и обрат
но и служеше като куриер 
на партията. По-нататЪшна- 
та история на гоиндолския 
партиен печат е история н 
на самата първична органи
зация от селото. Печата се сЪЩестауваШиЯ

провеждане на партиИни ку
риери през границата. Съ
щите другари са участвува
ли и при. превеждането на 
другари Моша Пииде 19^ 

организациЯтт Младен Пан- ■ година, когато е отивал не- 
чов, който пазеше и архивът легално за СофиЯ. Но по-кЪ 
на организацията.. сно дейността и на тиЯ дру

гари прекъсва за да се във* 
оонови през дните на народ 
оосвооодителното движение.

Младен Панчов

гласуват 36Димитров, да 
избиратели. Това беше гол
ям успех на партията в с*-Известни части на Югославия 

могат да бъдат угрозени ©т 

последствията на атомни 

експлозии

лото...

Към край на 1920 година, 
след присъединяването на 
димитровградско . кЪм Крал
ство на Сл1_, новата буржо
азна власт предприе неенвал 
прогон среЩу Членовете на 
партията: Комунистите бива
ха арестувани, малтретирани 
и подложени на всевъзмож
ни тортури. Полицията осо- 
оено внимание отдели на го- 
индолските комунисти, знаей 
кн оЩе бт преди за тяхната 
смелост и активност. Ня
кои от членовете веднага се 
и одръпнаха от активен пар 
тиен живот. Секретарят на 
организацията Младен Пан
чов унищожи цялата архива, 
като запази салю печата на 
организацията. 1 ой взе и го 
з-арови в един дувар край 
своята къща. Само няколко 
наи-ревносни членове-Мла- 
ден панчов, Сава Нгов и Ни 
кола Е1ванов-в най-дълбока 
конспиратиьносТ подпомогна 
ха фу.кцнонирането на вече 

канал за

След
избухване на 
бомба в Сахара Сръбско
то метеорологично дру
жество свика извънредно 
заседание 
членове. Заседанието е- 
динодушно осъди експе
римента на френските вла
сти и учени, но също та- 
ко и всички подобни опи
ти, които биха могли да 
се извършат и във други 
Страни под каквьто и да

е форма. Участвуващите 
изтъкнаха, че известни 
области на КХославия се 
ннмират под директна у- 
гроза ог последствията 
на подобни опити. В също 
такова положение се .на
мират и съседните на Са
хара области от Африка! 
Европа и блиския Исток, 
където гъстотата на на
селението е твърде гол
ямо.

наогдавнаш тото 
атомната

на всичките

I
ЦДеталн от далекопровода край 

Босилеград градчаните са готови на серио
зна раоота за олагоустройство-
то на града, з повдигане на о- 
бЩественото битово равниЩе.

Народният отоор Ще проучи 
предложенията на избирателите 
и нахождайки от възможности
те и желаниита на изоиратели- 
те Ще донесе решения какво Ще 
се строи през тази година.

ХИДРОГРАФСКМ БЕЯЕЖКШ ЗА 
ДИМИТРОВГРАДСКО

използуваше за подпечатва
не на писма, доклади, отчети 
и пр., които се изпращаха 
до централния комитет. Съ
храняваше го секретаря наналата част тече през българ

ска територи*1. Средният й на
клон е 0,6 промила.

Бреговете на нашите реки са 
твърде обезлесени и затова ста
ват причина на чести наводне
ния (катастрофалното наводне
ние през 1^*то година е нмалр 
и човешки жертви).

Количеството на валежите 
според сведения обнародвани 
19^3 год. при Пирот достигат * 
561,3 мм годишно, а при Ди
митровград ЗбУ мм средно годи 
шно. Месец февруари е най-о- 
блачннЯ месец през годината. 
Лятото у нас се характеризи
ра с поройни дъждове, а това, 
предвид че бреговете на реките 
са обезлесени, представлява по- 
стоЯна опасност за нивята и се
лищата. Случва се Щото само за 
един ден паднат валежи в коли 
чество 70 до Ь0 мм, дори и по 
вече. Град преевалява почти 
всяка година н причинява голе 
ми загуби на земеделието.

Енергията на водите от ба
сейна на Нишава все оЩе не е 
използувана напълно н това о- 
става като една от важните за
дачи на бъдещето.

Пирот и пр., Нишава е 
пролетта 

а най-ма- 
лководна към края на лятото и 
началото на есента (август- сеп
тември, октомври). Минимума е 
през септември, а максималното 
равниЩе през март.

По-важни притоци на Ниша
ва върху територията на дими
тровградско са Бисочица, която 
се влива от дясната страна и 
Аукавачка и Ерма, които се 
вливат от ляво.

Бърху Югославска територия 
Бисочица обхваща 382 км. кв. 
Тя прибра водите на множе
ство кЪси, но през зимата твъ
рде пЪловодни пот.оци и ручеи, 
ндваЩи от склоновете на Стара 
Планина. Такива са: Еловишка- 
та река дЪлга 14,5 км, Топло- 
долската дълга 14,5 км, Дой- 
кннеката дълга 14 км, и пр. На 
клонът от границата до влива
нето й в Нишава под с^Темска 
изнася 6,78 промила.

Ерма от изворите си до с. 
ГраднШе е дълга 65 км, от ко
нто около 40 км от горното тече 
ние. Долното и част отсредното 

течение се падат върху Югослав
ска територия, най-много на 
днешната околия Ниш, а оста-

Прието е реката, която про
тича през Димитровград да се 
нарича Нишава, въпреки че 
строго географски погледнато 
Нишава започва малко по-долу 
от с. Градище (Заганица), къ- 
дето се събират водите на Ерма 
с тия на ГИНСКА РЕКА. Сле 
дователно Ерма и Гинска рлка 
са два равноправни съставни 
крака на Нишава. Но ние Ще 
практикуваме названието Ниша 
ва н за Гинска река тъй като 
то вече получи право на гра
жданство.

град,
н&й-пЪлноводна през 
(март, април, май),

Б.

В Боснлеградско пот
върдени кандидатурите След няколко години гоин 

долската партийна група по
лучи една оЩе по-важна за
дача. Понеже се намираше 
на самата сръбско-българска 
граница тя беше определена 
да служи като свързочен 
пункт на социалдемократи
ческите партии от двете дЪр 
жави, да провежда прена
сян ето на материали, прех
върля партийни дейци, ко
ито вършеха партийни зада
чи отвъд границата и да 
пренася поръчките и поЩата 
на Коминтерна. В този стро
го конспиративна дейност се 
особено отличиха Сава И- 
гов, Младен. Панчов и Ни
кола Иванов.

— Даже 
ци в тоя важен 
жавен канал не

В изборните единици на Боен 
леградско са предложени пове
че от Об кандидата за общин
ски отоорници. От тЯх 41 тряб- 
вд да оъдат изаоранн на избо
рите през март. Досегашният 
председател на обШината и на
роден представител в сръската 
народна скупщина другар* Вла
до Митов се е кандидатирал в 
село Ьранковцн.

Общинската изборна комисия 
на своето заседание от 22 фе
вруари е потвърдила почли век 
чкн кандидатури..

Във връзка 
на предизборната политическо- 
разясн11телна работа в Восиле- 
градско на съвместното събра
ние на Председателството на Со 
циалистичсскиЯ сЪЮз н ОбЩин 
скня комитет на СКС бе обра
зуван агитационнен актив от 75 
члена, които Ще окажат помощ 
на седемте центра в Босилеград 
ско,

Партийният печат на го- 
индолската комунистическа о 
рганизаци* остана заровен 
од година, когато с и-
дването на партизаните Мла 
ден Панчов взе кирката и ра 
зрушн дувара. Па скритото 
място тон пак намери печата 
и го показа на по-младите 
хора. Сега тон е притежание 
на един жител от селото, но 
предвид на неговото значе
ние тряовало би да премине 
на съхранение а някои по- 
голЯм музеи,

Историята
печат е по.такЪв начин 
лотила и историята на пар* 
тиИната организация в само
то село, която в 
водеше успешна борба среШТ 
ненародните режими.

Дължината на Нишава изна
ся 178 км. от изворите й при 
село Гинцн в гънките на Стара 
Планина до устието й в Южна 
Морава под град Ниш. От тече 
кието на Нишава на Югославия 
се падат 151 км, а останалото 

й течение на Бъл- 
БасеЙнЪт й обхваща 

които 2853,5

т.е. горното 
гарня.
3950 км. кв. от
км. кв. остават в Югославска, а 
1096,5 км. кв. в българска те
ритория. Наклонът 
та до вливането 
294,7 м. т. е. ка 1 км. дължина 
средният наклон изнася 5,1 м. 
(5,1 промила).

Според измерванията на во
домерните пунктове в Димитро»

на гоиндолскн* 
ОВЪП

с провеждането
и самите участни

междудЪр- 
поанаваха 

един другиго, нито участву
ваха в изпълнението на ця
лата поставена задача-спом- 
»Я си Димитър Панайотов. 
Аз донасях

от граница- 
й в Морава е миналото

Богдан НииеА*писмо н го преда
Сп. Сотиров
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СЪВЕТСКИТЕ УЧЕНИ ОТКРИ 
ХА НОВО СРЕДСТВО ЗА 

ЛЕКУВАНЕ НА РАКА 
От кдао рлстенве, което жи

вее в Средна Ат. съветските 
аехара успяха ха сслутзт ве
щество. асето се псккза като 
извънредно лекарство среау 
заболявлвеята от раг. Тота гл- 
кзлакл, когото учекате нареко
ха котхамиз, в опитате щ-сяве 
иавъяедьи качества Тсй дейст 
вуза много по ефикасно срещу 
туморите от досега аавестиге 
средеча, като ори това ас вре 
Д I на зараадга тъчаа Прилага 
се повръхаоство, чрез мазане 
ва ксжага о съ>твстввте нолхл 
напоен местя, во И1 же да се 
вземе и чрез устато или дя 
6ъ е втаран чрез ннтровенозвн 
ивжеацьн.

СИБИР ЩЕ ПОЛУЧИ 
МЕДИ1ЕРАН<_КИ КЛИМАТ? 
Съзетските учеси са изготви 

ли пллвове щото тропическото 
хорско течение в Гихвя Океан 
— Куро Швво да бъде чрез 
изкуствени бариери насочено 
да се движи към бреговете ва 
студения Сибир. В случ, й да 
се пристъпи към ссъществява- 
аето на теви планове в източен 
Сибир ще могат да отглеждат 
средиземноморски растения в 
скоро бътце.

V НАС и в свжтА 9 Ш-

Из нашия фошо-архив• гг #

АРХЕОЛОЖКИ ИЗДИРВАНИЯ 

ПРИ ЛУКАВИЦА
Преди 80 години всички кЪ.

Ши на село Лукавица се намира 
ли върху площта, която днес 
заема т. н. Горна Лукавица. Къ 
Шите на нова Лукавица, които 
са накацали от двете страни на 
пътя, от ж. п. кантон почти до 
Джоник мост. са построени в 
наши голини. Сведения за оне
зи времена са ии оставили ня
колко автори, от които по-п*ьл- 
ми са записките на сръбските 
учеяи-архитекти М. Валтрович 
и Д. Милутинович, първи из
следователи на черквите и мана 

имитров- 
е са обхо- 

краиЩа оЩе през

1879 година т. е. веднага след 
освобожденито от турцитс. Ин
тересен е и очерка 
чешки историк П. Иречек от 
1883 година, който споходил 
Лукавица на пЪт за Ерма.

Особено внимание

дЪлговата с закръглена олтар
на алепда от източната страна.

на видния

к
■ ■ л•дзаслужават

описанията иа тиЯ автори, 
то се относЯт

кои-
за тогавашната

селска черква, от която днес ня 
ма пито следа, нито помен. Ето 
какво

•«! \ 2
■ . , V*.' '-Ч, к

И31 ледът на Димитровград ежедневно се 
мени. Сшарияш Димитровград изчезва йод на
шиеха на силигйе на трудещите се и меро- 
йрияшияша на комуната.

На тази снимка: Димитровград в навершеШо на дойно 
Ша 1941 год. — Стоманени шиОове на левич бряг на Нишава

казат Валтрович и Милу
тинович за неЯ:... „Съвсем 
облик предстазлЯва

нов
полуразру- 

Николашепата черкпичка св. 
па река Лукавица близко до 
Цариброд. Вътрешното Й 
Йство е

стирите в Пиротско, Д 
градско в Търнско. Те
днли тези

устро
обикновено, тя е про-

В навечериеиго на еиохалношо пътешествие
На западната старна черквич- 
ката има предверие над което 
е построепа голЯма постройка, 
Черквичка с пирг свързани в е- 
дно (не отделно както в други 
манастири из Сърбия), за прЪв 
пЪт намерихме тука. Това сви- 
дстслствува, че черквата е от 
по-кЪсна епоха, а образецът Й 
вероятно се намира в Света Го 
ра. Черквата и кулата са пос
троени от грубо изгладени ка- 
мЪпи небрежно наслагани един 
вЪрху друг... Архитектурни у- 
крашсинЯ лнпсават. Живописта 
в черквата и параклисчето е за 
пазена е само вЪв фрагменти; тЯ 
е топла, приятна и красива. По
стройките и живописта вероят
но произхождат от средата иа 
18 век...”

Може би ще ви интересува• 99

Произход на думата „Шоп“
Потеклото и значението на ду 

мата ШОП, вече изчезваШо на
звание за жителите от Краище
то, с тълкувано многократно, ка

зоикума (юра), което Ше рече 
преди около 150 000 000 годи- Какво показват

на селиЩата
Множество географски и по

сели Щни 
ння из КранШетсо (Босилегра- 
дско, ТрЪнско, Пиротско, Ди
митровградско и др.) се повтар 
Ят на две или повече места. Та
зи двойнствсност показва, че в 
миналото е имало чести етниче
ски преселвания и смесвания на 
населението от тази област. Та
ка например 
Кални, два Топла Дола, две се 
ла Брайковцн, също и Дойкин- 
ци, Росомача, Войнеговци, Ял- 
ботинн, повече Каменици и т н.

имената

ни!
★ наяпа-нмена IIто до днес не е постигнато пъ

лно съгласие 
Едни емтаха

помежду учените. 
, че „шоп” 
и” —

ЗамкраШи детски игри
В Боснлеградско и Димитров 

градско все повече и повече из- 
чезават старинните детски, сел
ски и овчарски игри каквито 
са: дранье, дЪлго магаре, кута- 
ница (крийеница), гоненица, 
свинЬкЬа и пр.

идва от 
име на едно 

други
думата „сапе 
старотракийско коляно; 
от названието „шаб”, с което
се наричали сасите — някогаш
ните преселници миньори в

Почти сЪЩи еведения за то
ва здание са предадени и от К. 
Иречек. Ето части и от неговия 
текст: „Когато минахме реката 

коЯто тече в дълбок врЯз ме
жду големи наноси от честите 
наводениЯ, влязохме в живопис
ната около 25 минути дълга до 
линка на един поток, който се 
влива в Лукавачката река от ля 
зо. На долниЯт й край близо 
70 устието лежи особена черков 
на развалина на горният й пЪк 
край селото Лукавица.

съществуват две

★
ОткЪдс названието на Ерма

К. Иречек изказа предположе 
ние, че река Ерма е получила 
името си по реката Хсрсмос в 
Лидия (Мала Азия). Апосто
лът на християнството св. Тара 
понтий, който нЯкогд действал 
край Хермос в Лидия по-късно 
преминал в нашето КраиЩе и 
пребивавал около реката, която 
вЪв връзка с неговото дохожда 
не от Хермос била наречена 
Ерма.

Г44€Г\
СДВОУ /АДЧМ & и|

Така ли тряб
ваше?

Разваленият -Лукавички храм 
е съвършено особена сграда. 
Самата черква е незначителна, 
само 7 крачки дълга и 5 широ
ка, с полукръгла апсида. Първо 
началният тухлен свод, който 
вече отдавна е съборен, селяни
те неотколе заместили с дървен 
покров, над черковното предво- 
рие се / издига триетажна четве 
роЪгЪлна кула от 
крачки широка, 
са грубо направени от речни о- 
бли и чупени камЪне, между ко 
нто хоризонтално са зазидани 

Най-високиЯт кат е и-

Бъдещите летци във Вссленать са под
ложени на усилена тренировка в СССР и САЩ. 
На снимката виждаме как един лекар наблюдава 

I поведението ва бъдещия вселенски пътник в спе- 
Ьцнална барокамерл,

★ На 13 февруари младежта 
село Петачинцн устрои вече
ринка в залата на местното 
пеновпо училище. Даваше се 
пиеската „Зъбмбопвя". Заба- 
в1та ръководеше председател 
яг на младежта в селото дру
гаря Иван Стдвров Митов.

И аз пожелах да присуотву- 
вом на представлението оба
че когато поисках билет И- 
втн Митов ми каза: „За чле
новете на ССРН билета стру 
ва 5 динара, за членовете на 
НМ 20 динара, а за теб 50 
дянлра! ,На моя въпрос: За
що?, той отьърна: .Или пла
щай, или напускай залата!'. 
Аз заплатих търсената сума, 
ао казах, че ззюва ще пвше 
във вестника. Тогава учител
ят в освоеяото училище дру
гаря Милугин Николов м« 
блъсна като викаше: „Я вли- 
з;й и аедей много да приказ 
оашГ.

В навечерието на турското иго
Боснлеградско и Димитров

градско както и сЪсседните им 
области преди да паднат под 
турцитс са влизали в пределите 
на ,,самостоятелната” държава 
на Господни (тогавашна титла) 
Костадин ДеЯновнч, чиято сто
лица бил днешния Кюстендил. 
..Господин" К. ДеЯновнч е бил 
заставен да слугува на турцитс, 
за да запази властта си и име
нията си. Той е загинал като 
турски съюзник в боевете при 
Крайова (Румъния) среЩу хри 
стиЯнскнЯ влашки войвода Мир 
чо. След Деякович държавата 
му била приетана управление 
от турския войвода Юсуф.

КраиЩето; трети од думата „цо 
пои", име ка едно 
племе: четвърти по думата „со- 
па", турска дума—тояга; пети 
от немската дума „шупен" — 
колиба и т. н.

печенежкострани пет 
Нейните стени

★греди..
мал параклисче по цялата му 
дължина сводообразно с четве- 
роЪгЪлнн прозорчета и триъ
гълна апсида, по чичто стени о. 
Ше се познават фрески... Долни 
ят простор е постлан с камЪне 
и по стените е бил украсен с по

„КЪРВАВИ КАМИК--ВОДО. 
ДЯЛ НА ПРИТОЦИ ОТ 

ЕГЕЙСКО И ЧЕРНО 
МОРЕТАЬ околността на димитров- 

град бяха постигнати първите 
резултати. На съсирена кръв и. 
ли кървави животински части 
бяха хванати едри кленове в по- 
дълбоките и прострени вирове. 

Щуката и
престанали да сс биЯт и 
настъпва период на тяхното про

До първи март т. г. стана за
писването на рибо ловците-спор.

в съответните дружества
Изворите на планнната-вододял 
Кървави Камик при Власинско- 
то езеро дават началото на ре
ките Драговищица и Ерма. Дра 
говиШица в горното си течение 
преминава през Боснлеградско, 
а Ерма в долното отива на се
вер и преминава през Димитров 
градско.

тисти
вЪв Вранска и Нишка околия. 
Досега за 1960 година записани 
те члеекове са платили по 1420 

докато желаещите да се 
бъдеще Ще трябва

малки ликове на светни... лица- 
изподълбени 

от турцнте. Целият храм нзгле 
жда като че е бил някога заси
пан с пръст и отново изровен...

...За миналото на тази сгра- 
сЪедннение на

та на светинте са

пЪстрвата са вече 
сегадинара, 

записват в 
да заплатят по големи членски 

За Юношите спортни

Цариброд в делата на А. Кон
стантинов

Алеко Константинов, творец
ът на безсмъртния „Бай Га
ньо", на много места споменава 
стария Цариброд в своите пъ. 
теписи и художествени творби: 
„До ЖелЮша с конски ваго
ни.." „Бай Ганьо”, „Какво?! 
Швейцария ли?1" и пр.

да, коЯто като 
кулата сЪс стария храм е голя
ма рядкост в източната архитек 
тура, ияма предания.”

летно прехранване.
КъркуШката се вече настЪр- 

вява н започва да взима мамки 
(глисти). .

Риболовните дружества ТрЯб.
вземат мерки Що*

вноски.
риболовци членските вноски из 
насят само 160 динара.

Смятам, че един просветен 
работник ие бива така да по 
стъпва със жителите от са
лото

★
С. Крумов Възраст на антрацитните вЪглн 

Ща при Ракита
Растенията, от които са се о- 

бразували антрацитните вЪгли- 
Ша на мина „Ерма" при с. Ра
кита, Бучи Дел ч 
им са вирели оШе

С НЕТЪРПЕНИЕ ОЧАКВА. 
МЕ ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Въпреки, че активността на 
ней-паейонйраните спортисти ие 
беше спряла нито през зимата 
болшинството въдичари очакват 
по-топли времена и по-добра 
вода, за да започнат разходките 
си край красивите брегове на 
нашите реки.

Пьрвав Сазаов Матов, 
е. Печативцв

ва веднага да
то магазиннтее да се снабдят с 

материали: САЩ ИДУЩАТА ГОДИНА 
ИЗПРАЩАТ ЧОВЕК ВЪВ 

ВСЕЛЕНАТА?
Представителят на американ

ските учреждения за астронав
тика ■ иследвания на Космоса 
Джордж Лоу заявя, че САШ 
идущата години ще пуснат ц- 

земята сателит, в койго 
ща се намира човек След като 
три пъти обиколи нашата паа- 
нета, налогът трябаа да се спу 
сне а океана с парашут. Цяло
то събитие не ще продължи 
повече от четири 
часа.

въдици,нужните
пръчки, конец и пр.

ИзпраЩаЙтс дописки за дей- 
ността на вашите спортпо-рибо- 
ловии дружества, както и за ус 

риболова. „Братство 
Ще донася вести за ре* 

постиження,

★околността 
през мезо- Уместна ззбелешкаСТЕПНО ЖИВОТНО В НА- 

ШИЯ КРАЙ В Дома на културата в Ди 
мнтровград почти ежедневно 
се устрг-йвлт различни сказ
ки, конференции, събрания и 
пр. Всичките те*и културни 
манифестации са винаги до
бре посетени от гражданите, 
служащите в работниците в 
града. Обаче между болшин
ството внимателни и сериоз
ни посетители редовно се на
мират и такива, които тука 
идват колкою да им мине

пехите в
редовно
кордните

Невестулката (текуннца) е 
степно животно, но се среЩа и 
в нашия планински край. Уче
ните са открили присъствието 
й на Видлич-планнна, около Пи 
рот, Димитровград и пр., но о- 
Ще не са успЯли да намерят гео 
графската връзка с находищата 
вЪв Войводнна и северна Бълга 
рия. Божурът и ковилътса сЪ- 
Що така степни растения, но 
те са среШат тук-там нз на
шия край.

шлКОЛОТ1

<7*ГКултурно-просветна общност Димитровград
ОБЯВЯВА

Конкурс
стихотворения в които ще 

живото ка бъл арскоШо

I У'хч:и половина ;п
1 времето или да се покажат, 

ч“, ето, ■ те „участвуват* з 
културно-общегтвеввя жввот 

в гратл. Те аабрааят 
яа какво място се вамврат в 
започват беаепврав слаакн 
приказка помежду сн аа рабо
тя, ковто въобще вямат ии- 
къкв« връзка с целта ва съот
ветното събрание. По такъв 
начин те пречат ■ ва доклад 
чяцвте ■ ва останалата част 
от публиката, която века да 
чуе новина н полезни саветя. 
НаО-сетне това можа да се 
вземе « като пркзвак на ло
шо възпитание.

Ч'
★»а ней-добри рПкази и 

бъдат обработени мотиви ив 
малцинство и Югославия.

1 награда 
. Ц награда 

]11 награда
Работите трябва да бъдат анонимни, ПодЯосоннрзс 

. яд иотт)п на ав тора с шифрова, Ш^ябвз да бъде 
ШП?>0?'п^» птаелно зчПечаШанп Оликче РибоШиШе се 0>д- 
Мв/ май 1950 година включително. щпЦПН ги
\МоаСекретариати на основното училище .Маша< Лагде" 
до секрет е р„.у»гоатлШ* от конкурса щепъдоЩоб- 

„Братство" в броя ва 75майт.,

КулШурно-ПросвеВка общност ДамиШрогград

СВЕТЛИНА
БЕЗ ВЪНШНА ЕНЕРГИЯ

Прв стрелочната бутка 
гарата ва американския град 
Алтун в сложена първата опвт 
ва вечно светящз лампа, която 
трябаа да излъчва светлина по 

от десет години без какво 
то в да е прнхранваве с външ
на енергия. Вътре, в сгьклеяоте 
къабо, се намира радиоактив
ния газ крнчтей, кейто предиз
виква вътрешния фосфорен в 
цинксулфиден пласт да излъч
ва силна студена светдвва.

ш3.000 динара
2 000 динара (две награди)
1.000 динара (три награди] >

,БРАТСТВО‘ вестник на 
българското малцинство 

в Югославия

в 8 ?■

Реддхтори — уредници: 
Марин Младенов и 

Мнкн Нейков
— Какво сн бе вдървения 

като че ли сн глътнал лотяр- 
скв кол?

— Кол, не, но глътнах еди
ница по математика!

(по идея на Г. Мнлаов)

вече

*
Печатница „ГРАФИКА" 

— Пирот — тел. 20
Работиачка от 
ДимитровградИ
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Преглед на кооператори — ученициНяколко думи за рабошаша на Съвета 

за Просвета култура в Димитровград Добро начало
гЪрната работа на Съвета и в 
областта на културата.

Ако това съществуваше, тога 
ва е сигурно, че Съветът Щеше 
да има по-пЪлни дневни редове 
на заседанията си, а неговото 
въздействие върху културния 
живот Щеше да

време и труд, заЩото са уреде- 
Закони, постано

вления, разпореждания и напЪт 
ствия.

Ръководствата на самостоя
телните културни 
могат да работят много добре, 
но могат някога и да се спънат 
о- някоя трудност, най-често 
от материално естество (сред
ства). СъветЪт трябва да знае 
това, заЩото в Статута на об 
Шината в глава ,,Съвети” кога- 
то се набелязват компетенции
те и задлм^еннЯта се казва, че 
Съветът за просвета култура е 
задължен с културно-просветни 
те и учнлнЩин работи, (у- 
чсбно дело, предучилищно 
и извънучилищно образование, 
народна просвета, техническо 
възпитание, физическа култура, 
спорт, културно-просветни и ху 
дожественн дейности), че ОНО 
чрез съвета разглежда и обсъ
жда всички въпроси във връз
ка с работата на културните и 
просветни заведения и друже
ства, следи положението в тЯх 
и организира културно-просве- 
тния живот © обШината. Някои 
заведения и дружества имат сво 
н статути и правилници и пра
вата на ОНО и Съвета, се о- 
граннчават на надзор, но това 
съвсем не изключва право
то на ОНО и Съвета като 
най-авторитетни органи на вла
стта да се грижат за културно- 
просветната и физкултурна ак
тивност на гражданите от Ко-

Основните училища в Дими- 
трровградско по-миналата годц. 
на участвуваха в съревнование 
то, което бе обявил Околискмя 
съвет за просвета и култура-— 
Крушевац и дадоха отлични ре
зултати. Покрай другото те сЪа 
дадоха много училищни обекти, 
в които учениците прилагат на 
практика придобитите знания 
вЪршат опити и следят развити 
ето и промените на различни 
културди растения и правят за
ключения. Учениците са отгле
ждали хибридна царевица * Вн- 
сокодобивна пшеница, създаде
ни са малиници, училишни ле- 
сове, в някои училиШа пчелини 
събирали лековити билки и др. 
Занапред можем да очакваме щ 
по-големи успехи.

Осем заседания, на които са 
разглеждани въпроси за педаго
гическите кадри и във връзка 
с тях конкурсите—редовният и 
извънредният, малко, бегло ра
зискване на тема-за влиянието 
на книгата и филма върху кул
турното издигане на граждани
на—всичко на всичко тов-а е ра 
вносметката на едногодишната 
работа на Общинския съвет за 
просвета и култура в Димитров

То има ЮгославЯн-УчилиШни лесове, нови овоЩни 
багрсмов-и и орехови

проси и др. 
ски размер в него Ще участву- 

училиШа, а има за 
задача възпитаване и оспособя- 
ване на учениците за социалис
тическото стопанство

ни с редица
градини, 
разсадници, цветни градини и 
живи кътчета, експериментално 
ботанически лехи, хибридна ца
ревица и високодобивна пшени
ца много трудови акции за съ
биране на коператипни посеви и 
за унищожаване на вредни насе 
коми по дръвчетата, на метеоро 
логически станции в училищни
те дворове всичко това Ще дару

ват всички

институции
чрез коо-

сЪвремено земе-перациЯта, за 
делско производство-което пред 

народната
бъде голямо.

ставлЯва задача на 
власт, масовите организации и 

пред-всички социалистически 
приЯтия и учреждения.

По-голЯма част от 
училиШа са приели съревнова
нието и вече могат да се 
валЯт сЪс своите първи успехи. 
Очакваме в скоро време и оста
налите училиШа да се в-клЮчат. 
Оформени «са училищни отбори 
за съревнованието, а в Дими- 

ОбШински отбор, в

град.
Макар че данните сухо и по

върхностно са регистрирани 
протоколите те съществуват и 
са видими. Педагогическият ка- 
дар е достатъчен и добър, а у- 
чебното дело в Комуната е на- 
завидна висота. От това се пра- 

Съветът

кашитеват на нашето социалистическо 
отечество учениците-кооперато
ри и млади биолози. Много тру 
дови часове са дали те и много 
часове Ще дадат до Деня на Ре 
публиката, когато завършва съ
ревнованието вЪв всички краи- 
Ша на нашата страна. На този 
ден Ще бъдат възнаградени 
най-добрите ученически колекти 
ви, дали отлични резултати в 
съревнованието. За тази цел, са 
отпуснати десет милиона дина
ра а вероятно общинските и о- 
колийски народни отбори, об
ществени организации, предпри 
Ятия и кооперации Ще предвид-

в пох-

вн заключението, че
тровград и 
който влизат представители на

успешно се е справил с учили
щните проблеми.

Но има неШо за което може 
Съвета. Не

Тошев Рангел 
просв. инспектормасовите организации и специа- 

които Ше дават напЪтстлисти,
вия на учениците и учителите.' 
В течение на този месец отбора 

сЪвеЩание с

да се приговори на 
да се критикува, заЩото причи
ните лежат в много други неЩа Просветните работни

ци от Забьрдье учас
твуваш в Предизбор

ната дейност

Ще проведе едно 
управителите на училищата, на 

Ще бъдат разработени и 
допълнени училищните 
земеделско-лесовъдната камара, 
Съюзният завод за проучване 
на училиШни и просветни въ-

като например в недостига
на. материални средства и може 
би в недостатъчно задълоочена- 
та работа на отдела за просвета 
при ОоЩнната. Впрочем да си 
припомним заключенията от ми 
налите две конференции — на 
Съюза на комунистите и на Со
циалистическия съюз. 
можахме да чуем, че културно— 
просветната дейност не е била 
на нужното равниЩе, въпреки 
очебийните успехи които са го
леми когато ги гледаме през от
четените голЯм брой сказки, бе- 

читалиШа

което
плано-Ят суми за награди на нашите 

най-малки кооператори. 
Съревнованието организира 

на Народната младеж, Гла 
вниЯт кооперативен съюз на
цк Неотдавна бе проведено сЪ. 

брание на Сдружението на про
светните работници от район» 
УабрЬе. На събранието бях» от 
четени досегашните успехи ■ бе 
обсЪдеша програмата за по-на- 
татъшната дейност на групата. 
В рамките на предизборната а- 
ктивност на всичките масови ор 
ганизации от района просветна 
те работници Ще продължат н 
занапред с изнасянето на поли
тически информации, Ще уред
ят най-малко по три беседи вЪа 
всяко село от района н Ще за
силят предизборната активност 
с редица други културни дей
ности.

Освен това събранието реша 
да започне със засаждането иа 
овоЩни дръвчета в училищните 
овощни градини в Пъртопопнн- 
цн и Смиловцн н на багремом 
фиданки в училищния лес - ид 
Смиловцн н Одоровцн.

На конференцията са изабра- 
ни н делегати за общинската 
коференцня на Сдружението.

Пред витрините на учениче
ската Продавчица ве.

Тогава
Истина е, че такива анализи 

изискват много труд от завеж
дащ просвета в общината, пос
тоянна връзка (административ
на) на него с всички ръководни 
оргии на читалищата, културно 
—-просветните дружества, спор
тните организации нпр., солид
на статистика за всички мани
фестации на културния живот, 
желание да се съгледат пробле
мите в тая или оная област. Но 
в края на краищата, това му е 

задължение от обнк- 
канцеларски препи- 

не изискват много

муната.
Разискванията на общинскитеседи, вечеринки, 

културно-просветни дружества. 
Но те не са задоволителни ко
гато ги гледаме през призмата

СКС И ссконференции г на 
РН вЪпрочем набелЯзаха зада
чите в тая обл-аст. 
дина СъветЪт вероятно Ще има

В тая го-
на възможностите, които се кри 
Ят у нашите хора. Ако се опи
таме, а оттук се тръгваше и на 
конференцията, да съдим за у- 
спехите от аспекта на нашите

възможност да насочи силите си 
и е другата област на своята ра 
бота и да постигне успехи, кон
то е постигнал в областта на у- 
чебното дело.

по-важно 
новените 
ски, които м. н. н.възможности тогава идваме до 

сЪЩото заключение, че не е из
ползувано всичко културно-про
светната дейност да се засили 
и организира по-добре.

Ако търсим причините—тога
ва част от тЯх тряова да 
тЪрснм и в протоколите на 
вета за просвета и култура.

Преди всичко СъветЪт е и- 
мал малко заседания през годи- 

— След това, малЪк брой

«Стоянка майка кнежеиолка»
от С. Куленовкч на български езикПО-

Съ- чник и на редица студии за на
шите писатели 
джнч, Жупанчич и пр.). Прево
дът на Игов по дух е много бли 
зък на сърбохърватския ориги
нал. По този начин българските 
читатели имат възможност чрез 
един солиден превод да се запо
знаят с едно 
произведения на нашата литера- 
ура от времето на Народноосво 
бодителната борба.

В първия брой на списание
то „Славяни” орган на Славян- 
ския комитет в България, е по-

КомПовицияНОВИНА ГЕРОВ(Негош, Кара-

местена поемата „Стоянка—май 
ка кнежеполка” от Скендср Ку- 

Това е позната Юго- 16ШШУ11Ш1111111ШШШШ1Ш1&
РАЗМИШЛЕНИЯдшшшшшшшшшшцшш

СИЛАТА НА АНТЕЯ

ната.
въпроси на отделните заседания 
и препалена насоченост към е- 
дна материя — учебното дело. 
От второто до седмото заседа
ние се разглеждали само кадро 
ви проблеми, с оЩе някоя незна 
чителна, или пЪк сЪс 
ненужната точка „разно , която 
отдавна е изхвърлена от днев
ните редове на органите на вла
стта, заШото те решават сериоз
ни и точно определени въпроси, 
с които предварително се запо
знават членовете и ги обсъждат 
аа да дойдат на заседанието по-

ленович. 
славска поема, коЯто авторът е

август 
прегледа на

написал и прочел през 
1.942 година при 
Втория краншкн партизански о- 
трЯд „Младен СтоЯнович” след 
офанзивата среШу „Палеж —е- 

в-ърховете на Козара.

най-добритеот

През новета учебна 
година ~ пет факул

тета в Ниш

съвсем

• • •дин от
Поемата е превел и кЪм нея

Подготовка за про
гледа на ученици- 

кооператори 
и естественици

прибавил кратък коментар поз
натия популяризатор на нашата 
литература Ангел Игов, (родом 
от Димитровград), професор по 
сърбохърватски език на Софий 
скиИ университет, автор на учеб 
ник по сърбохърватски език, на 
.„СърбохЪрватски-бЪлгарски ре

да се отива непринудено в 
природата между нашите сЪ 
граждани липсва.

А пЪк пейсажите на боси 
леградската и Димитровград 
оката природа имат ли нуж
да от хвалене?

Да не би да смятаме, че 
Алеко Константинов случай 
но написа следните думи тЪ 
кмо вЪв фейлетона си за до
лината на Ерма и Поганов- 
ски манастир:

„Ти си работил шест дни 
и си обезпечил насушния 
хляб за седмицата. На сед- 
мия ден не се отбивай в ка
фенето, нито в кръчмата. 
Нети ли омрзна еднообразие 
то: дима на цигарите, туй

Видният сръбски академик 
Иван Джая обичаше да за
дава въпроса: заЩо на трапе 
зата, освен блюдата с храна 
домакините никога не забран 
Ят да сложат оШе две неЩа 
-солница пЪлна сЪс сол и ка 
на вода. Сол и вода!? Какво 
обЩо имат те с хората?...

Солта и водата са състав
ни части на моретата и о- 
кеаните, в които в древни ге 
оложки времена се заченал 
първичният живот. Обаче 
без сол и вода т.е. без море 
не може да съществува и 
днешният, всемогъщ човек 
господарят на природата, ка- 
кто той сам себе си нарекъл. 
Колкото и да е силен, колко 
то и по-високо да стои над 
останалите живи същества 
и самия „господар” на при
родата, е нейна 
на част, тЯ определя рамките 
и на неговия живот. Даже и 
в деня когато се осмели да 
напусне Земята, човек Ще 
бъде принуден да вземе сЪс 
себе си кЪсче от нея, да по
несе въздух, вода и храна.

Античната митология сЪ. 
Що изтъкваше връзката на 
човека с природата—героя 
Антей черпеше своите леген 
дарнн сили само Щом докос
неше майка си ГеЯ-земЯта1

Никой не Ще отрече, 
а оШе по-малко да оправ 

дае факта заЩо в наши дни 
нашите хора, обхванати от 
чудна мързел и неподвиж
ност, отвказват и не участ
ват в туристическите и пла- 
нинарски организации, даже 
и на „неофициалните” 
ни да се поразходят е прир- 
дата. Не са малко ония, ко
ито предпочитат да прекарат 
свободното си време в без
действие, отколкото да се о 
крепят, обкръжени с компа
ния, на един най обикновен 
.викенд”. НастоЯваниЯта на 

организацията на нзвидници 
те се отнасят повечето до у- 
чилиШиата младеж, но същ 
ниска ежедневна традиция, .

В началото на месец фешру 
арш Шш г. в Ниш се състоя яа- 
сединие на Ошборо ва отвар
яне па фанумтеШи в НиШ. 
След докладването аа \иввър- 
шениШе Приготовления бе Пул 
ето решението да се отмеря0 
следните ПеШ факултета: ма 
шипосшрси1аелеп, лстроителен 
медицински, юридически а #жс*; 
комически. Всички, освен ме
дицински, ще ваМочнат да рй- 
бошяш с първа години; меля- 
цинскипШ ще Приема студенея 
ош IV л V гомина, [Понеже вя 
Шези курсове в Ниш съществу 
ват най-добри условия.

Вече са оШределени |сгради- 
те, в които ще се ПровеждеШ 
учебните лаипияШвя. Волното 
се касае ва 0реиодаваШелиШе 
набляга се щиШо Ше да се Д** 
ведеШ от идруги факултети, 
но от друга с0рана Препоръч
ва си и от самата околия Да 
се иаОраШят отговарящи ляця 
на сШециалиаиране в югослав
ските университеШни ценШра.

Очаква се Предложенията 
на Отбора еа ьотварянето яЯ 
факултети в Ниш да бъдя* 
в цялост Приета оШ СъвеШЯ 
иа Просвета на Народна рейу- 
блика Сърбия.

Димитровградските граж
дани и ученици проявяваш жип 
интерес аа работата на Шовя 
Отбор.

дготовенн и с определено мне- 
нне.Липсват значи въпроси за 

дейност,културно-просветната 
коЯто също така е в компетен
цията на Съвета за просвета и 
култура в малките н средни об-, 
Щини.

Ученическата коаПг роция 
.Младо Поколение“ Пци Оси в- 
чошо училище в < ело С*илов- 
ци е едчо оа1 наЛ-деяШглчиШе 
в общината, В нея членуваш 
Повече от 350 ученици. В Про- 
дивницаши рафтовете Си Пъл
ни със книги, тетрадки и друг 
вид стоки нужни аа нормал
ното сПр/веждане на учебни
те занятия.

В протоколите няма да срещ
нем например точки—Състояни
ето на нашите сеелски читалища 
(анална подготвен от завежда
щия отдел просвета), Анализ Разделено 

сърце "
на репертоара на културно-прос 
нетните дружества, Отчетен до
клад за работата на органите на 
просвета при ОНО, Анализ на 
културно-забавния живот и идей 
но—политическото издигане иа 

(селска и градска).

глупаво тракан- на заровете 
и билярдните шарове, 
гарннте зевзеклици, прозяв- 
ките, и туй вечно чувство на 
нЯкЪква

коойераШори 
взеха Под наем една нива и 
сами отглеждат вч о од' бив 
на Пшеница. Те имат нужна- 

, та земеделска гръчн< СШ и о- 
ПиШносШ, защиШо миналата 
година, Ори уиоШреба на из
куствен Шор, Постигне ха голе 
ми добиви на хибридна царе
вица.

Миналата година кооОегаци 
ята осъществи големи доходи 
чрез отглеждане на васокодо 
бавни култура царевица, Пше
ница и Пр., какШо а чрез съби
рането на лековити билки. С 
Шези Пари са купени два ко
шера Пчели, една свиня, а сега 

. малкиШа ферма ще обогаО яШ 
и с домашни ПШици. По такъв 
начин ученическата коопера
ция „Младо Поколение* дей
ствително ще стане Произво
дителна.

Още По-голямо е възпита■ 
Шелно-образовсШелноШо значе 
ние на това, заслужаващо вся 
ческа Похвала, ученическо на
чинание. Надяваме се, че тру
дът на смиловскиШе ученици 
ще Предизвика другарите им 
и от други училища да По
следваш техния Пример.

С. Йоаанович

Членовете вул-
Тозифвлм беше много инте

ресен ва вас, понеже третира 
проблем от югославската д< й- 
с.внтелност. филмът ви раз- 
каава за югославското дете, ко

състав-младежта 
Проблемите на спорта и друже
ството „Партнзан" и редица по
добни насловн, които могат да

неудовлетвореност 
и тази вледенена инертност, 
и тази плесенясала апатия 
не тн ли омръзнаха? Послу 
шай ме: посвети един летни

ето през време на германската 
окупация е било отръгвато од 
майка сн и след това възвтава 
но в отрасвало в средата не 
еаао германско семейство Май 
ка след войната се научава 

■«аде се намира детето в слсд 
дълги перипетии успява да го 
прибере при себе си. Трогател 
ни са моменти когато детето 
бяга от рождената си майка. 
Филмът е иа завидно художе
ствено равнище.

свндетелствуват аа една по-раз-

те си празнични дни на при
родата н ако тЪргнеш с ме
не, уверявам те, че ннто е- 
дин хубав празничен ден ня
ма да остане швече в гра
да”.

Художествена самодей
ност на младежта 

от Каменица
ЗаЩо окова, което изглеж 

да сЪвсем естествено на тру 
деЩите се в Словения у нас 
да се смята като ерес? Нима 
и нашите обществени органи 
зации не могат сЪздадЪт по
добен навик н у нашите хо
ра? Разходките в природата 
не само закрепват здравето 
на хората, не само служат н 
като един вид психически 
вентили, но също така имат 
и рек.реативно значение, кое
то в крайна степен благо
творно се отразяаа н върху 
по-голямата 
ност на труда. Нека оЩе та
зи пролет да се засили н за
крепи ' дейността на нашите 
дружества на любителите на 
прнродцта прн синдикалните 
организации н др.

Театралната група на основ
ното училище „Васил Левски* 
от седо Каменица представи с 
голям успех пиесата „Хора* в 
повечето от внеочкнте села. О- 
сьбеннят успех ва тази група 
се дължи на примервото зала
гане на Лнляаа Гакона, учител 
ка, която ръюводи с работата 
■а автъорвте.

Също така и самодейната гру 
па при младежката организа
ция в селото проведе оживена 
дейноет в настъпилите предиз
борни дни. Младежите подпо 
могалтв от учениците и члено
вете на ССРН приготвиха в 
дадоха пвесата .Зова Замфи
рово“. Подготовките ръководе
ше Васил Гъргов, управител ва 
основното училище,

В. В.

Синият воал
Американският филм .Сивият 

воал“ е изпзднеи иа внс.жо 
художествено рдвеище. Освен 
Одакородния мотив, аа високи
те му художествени качества 
допринася и взьвнредно впеча
тлително изпълнената роля от 
страна ва артистката Дж. йи 
Ваймен (получила наградата 
„Оскар" за гази сн роля,;, Също 
така артистът Чарао Ллутои е 
създтд звеок художествен образ 

Лю. Г.

пока-

производител-

Тозор Ташков
мвтвннн к.


