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Почина Георте Геортиу Аеж В Димитровградско гласуваха 95°!« 

от записаните избиратели
На 19 март в следобедните 

часове е починал след тежко 
боледуване първият секретар 
на Централния комитет на Ру
мънската работническа партия 
н председател на Държав»шя 
с-ьвет на Румънската народна 
република Гборге Георгиу Деж, 

Изтъкнатият революционер и 
държавник е роден 1901 година 
в Барлоду, в Румъния. След ос 
новното училище работил като 
ж. п. работник. На 17 години 
влиза в редовете на работниче 
ската младеж и започва да ра 
боти за разширяване на ггоогре 
сивните Идеи между другарите 
си. От 1930 година е член на РУ- 
мънскакта комунистическа пар 
тия, а две години по-късно ста 
ва член на Акционния комитет 
на румънските профсъюзи на 
железопътните работници. Ка
то организатор и водач на ра
ботническата съпротива про
тив тогавашната фашистка вла 
ст 1937 годгша. Деж е осъден 
на 12 години затвор. Същата 
година е изабран за член на 
Централния комитет на Румъ
нската комунистическа партия. 
През Втората световна война 
от затвора организира съпроти 
вителното движение а през 
1944- успява да избяга.

Пп<ез 1945 голина е избпан 
за Първи секретар на новообра 
зуваната Румънска работниче
ска партия и става министър 
на съобщенията. През 1946 го 
дина е член на румънската де
легация на Парижката мирна 
конференция. В следващия пе
риод той ръководи стопанство 
то на Румъния като председа
тел на стопанската комисия и
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На 20 и 21 март в Димитров
градско се проведоха избори за 
12 свободни отборничеоки места 
в общинската камара и за 13 
в камарата на трудовите общ
ности. На изборите за отборни- 
ци в общинската камара от об
що 5.616 записани избиратели 
са гласували 
на изборите за камарата на тру 
довите общности от записаните 
4.268 избиратели са гласували 
4.052 или 95%.

В повечето изборни единици 
изборите завършиха още в пре- 
добедните часове. Така напри
мер в село Болевдол 100% от за 
писаните избиратели са гласува 
ли до 9 часа. До 9 часа са гла
сували и всички записани из
биратели от селата Горни и Дол 
ни Криводол. В димитровградс
ките предприятия избирателите 
също завършили с гласуването 
още в предобедниге часове.

Тези сведения получихме сгв 
председателя йа Общинската 
изборна комисия Любислав Или 
ев като същевременно използ
вахме случая да ни изнесе мне
нието си за течението на избор
ната активност и за самите из
бори. Той ни каза:

— Процентът от 95% гласува
ли избиратели убедително гово-

датите им!ат необходимото мно
зинство гласове.

на скупщината. За 25 свободни 
места бяха изтъкнати и потвър 
дени кандидатурите на 50 канди 
дати. Само в изборните колегии 
във Височко Одоровци и Трън 
ски Одоровци на кандидатката 
[писта е по един кандидат. В ос
таналите колегии за едно сво
бодно място имаше по 3—4 кан 
дидати. В избирателната коле
гия Горни и Долни Криводол и 
Вълковия за едно свободно мЯс 
то имаше 4 кандидати, в Дммит 
ровград за 3 свободни места 5 
кандидати; в Куса врана за ед 

свободно място 4 кандидати; 
в Момици и Мъзгош за едно сво

Избрани отборници са:

В ОБЩИНСКАТА КАМАРА:

Богдан Ставров, Бранко Пей
чев, Аспарух Николов, Гроздан 
Марков, Йелица Алексова, Дими 
тър Манов, Истатко Петров, Ни 

Миков, Стоян Ранчев, Ге
орги Васов^ Опасен Митов и Ни
кола Димов.

В КАМАРАТА НА ТРУДОВИТЕ 
ОБЩНОСТИ:

5.301 или 94,3%, а

кола

но
Петър Мадов, Трифун Димит

ров, Ранко Ставров, Боса Сови 
рова, Марко Рангелов, Милорад 
Димитров, Коста Петров, Делча 
Димитров, Костадин Тодоров, 
Милка Димитрова, Братимир 
Джукич, Цвъркотич Милан, Ра 
досав Пейчич.

Георге Георгиу Деж
бодно място трима кандидати 
итн. 4та страна и Румъния. От края 

на войната Деж три пъти посе 
ти Югославня (1947. 1956 и 1963 

когато бе подписана
На края председателят на Об 

щиноката избирателна коми
сия заяви, че изборите няма да 
се повтарят нито в една избира
телна колегия на територия на 
Димитровградско, защото канди

година.
спогодбата за съвместното ст
роене на водоцентралата Гер- 
Аап.)

Д. ЙотовЮгославските народи, които 
ценят големите заслуги на АР- 
Деж за развитието на сътруд
ничеството между нашите стра 
ни и за международното работ 
ническо движение, дълбоко съ 
чувствуват на румънския

неоценимата загуба,

ПЪТИЩАТА 

НА УСПЕХА СА 

В КООПЕРИРАНЕТО

лио
на

ред зараД 
която ги сполетя със смъртта ри за масовото излизане на из 

бмрателиге пред избирателните 
урни. Считам, че сме постигна
ли задоволителен резултат, за
щото останалите 5% негласува- 
ли са предимно неподвижни, от 
съствуващи или болни лица.

на видния ръководител на РУ- 
мъиската партия и държава-на стопанството, а 

председател на 
1961

години земеделските кооперации в Дими-
настояват

министър 
посегне става 
правителството. От март 
година е на постта председател 
на Държавния с-0вет на Румъ
ния. Едгш ден преди смъртта м^ 
е бил повторно избран.

Вече няколко
тровградска, Босилеградска., и Бабуншишка комуна 

да заемЬт" колкото се може повече плспци, да създават сови 
стопанства, и да „откриват" най-подходящи и най-иепосредстве. 

форми на съдружие с. частните производители.
Според досегашните резултати може да се забележи, че 

два коловоза не върви еднакво интензив- 
обръща еднакво внимание. От една страна 

може повече да раз-

По повод смъртта на Георге 
Георгиу Деж президентът на 
СФРЮ Йосш1 Бпоз Тито е дал 
изявление, в което изтъкна, че 
ранната смърт «а АР. Георге 
Георгиу Деж. първи секретар 
на РРП и председател на ДъР- 

с-0вет на Румънската

(Следва на 2 стР.)

ни
Изборите са проведени по най 

начин. Още на вървежът им по тези 
чо, защото -не им се
кооперациите правят усилия, колкото се

свокте стопанства и на тях да организират собствено зе-

дем о кр ат<ич ен 
каяодидациоините събрания из- 
бирателигге изтъкнаха мнЬго по

Георге Георгиу Деж има го
леми заслуги за развитието и 
укрепването на приятелството и 
сътрудничеството между наша

жавиия

меделско производство, а от друга страна в организирането 
производството в частния сектор се занимават стихийно и 
риодично, като че ли нямат определена политика по отношение 
производственото сътрудничество.

Тази едностранчивост в общия процес на развитие па со- 
циалистическите отношения па село и за подобрение на селско
то стопанство па двата ректора нанасят вреда и на кооперации
те и па производителите и па цялото общество.

Макар че! за кооперирането се водят дълги разговори, ус- 
и договори, в тази област все още не съ- 

това води до обобгце-

вече кандидати, отколкото има 
| свсбодци места в двете камари

на
пе.

ш
ш
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трой ват се съвещания 
щестоува системност в работата, а 
пи заключения и принципи.

Събранията па избирателите, изборните конференции е 
па Съюза па комунистите, конферен•

селските,

)
всичко

първичните организации
циитс па Социалистическия съюз и разговорите със

най-добре илюстрират заключението, че кооперациитеV стопани
още пе са намерили „общ” език с частните производители, а и 

че кооператорите нямат .много доверие в своята коопера-това,
цип. То не може и да съществува, ако частният производител 
гледа па кооперацията като па „служеща” или „търговска” ип- 
егитуация, и която служещите решават по всички въпроси и за 
всичко, когато кооперативните съвети трябва да станат носите
ли па политиката за развитието на кооперацията.

Тук шщо пе е в ред. В някои кооперации с уставите са 
предвидени съвети и събрания на кооператорите, които да уча- 

създаваисто на плановете и програмите за развитиеегвуват в 
по. кооперацията.

В димитровградските кооперации например още нищо не
частните производители в те-се предприема за привличане па 

зп органи па управлението, които да решават за сътрудничест
вото м1ежду кооперациите и коопзрантите. На заседанията на те.

би трябвало да определят изкупните /цени на селско
стопанските пречи видения да се изготвят планове за дълбока 
оран, вършитба. На дневен ред на съветите би трябвало да бъ
дат и пабавката на изкуствени торове, мерките за подобрение 

породистия състав иа добитъка, организирането иа■ угояване 
техните служби и специалисти би трябва-

зи съвети

па
и ти. Кооперациите и 
ло да водят политика, която се „трасира” от. съвета ц събрания 

кооператорите в областта па сътрудничеството.та па
въпроси из областтаТака определените задачи по всички 

на сътрудничеството, по наше мНение, са най-прост и иай-пепо- 
средствеп път за нейното планово развитие. Това сп.чо' ще спо-

иддоперисТо между кооперациите и нает-
М. Ту.могпе дп се от страни 

ните производители. I
Тя гласува първи път



2 БРАТСТВО

Босилеград ЗАВЪРШИХА ИЗБОРИТЕ 

ЗА ОБЩИНСКИ ОТБОРНИЦИ
ИзяЬление на Президента Тишо 

йо йоЬод смъртта на Георшу Деж

В Общинската камара са из
брани — в Горна Лгобата Кирил 
Костов и Стоичко Андонов, в 
Долна Любата Кирил Иванов; в 
Г. Тълмико — Мило Трайков, в 
Г. Ръжена Раде Николов, в На 
зърица Борите Милев, в Ресен 
— Драган Сго-1ридонов, в Пара- 
лево Никола Младенов, в Кара 
момица Любомир Иванов, в Мле 
коминци Николайчо Панев, в Из 

Атанас Величков, в Барйе

За общинската камара на тру 
довита общности — в групата 
селско стопанство в 24 изборни 
колегии са избрани 10 отборни- 
ми. За отборниците гласуваха 
5.738 от записаните общо 6.730 
дунли. Не излязоха да гласуват 
2.256 жени от записаните 3.489.

Най-голям отзив на избирате 
лите е бил в Горна Лисииа, къ- 
дето от 782 избиратели са гласу 
вали 732, в което число от 399 
жени — са гласували 383.

В общинската камара ма тру
довите общности са избрани Вла 
дммгир Радойнов от Мусул, Бран 
ко Младенов, агроном, Стоимен 
Петров, селскостопански произ- 

. водител, от Гсрма Лисииа, Иван 
Стойно в стопанин от Дукат и 
Мирча Раденков кооперативен 
служащ. Следват Васил Андо
нов. селски стопанин, от Яреш- 
нг/пс, Георги Петров от Зли дол, 
Здравка Асенова от Рикачево, 
Надежда Милкова от Д. Тлъми 
но и Асен Миленов ок Г. Тлъ- 
ммно, Иван Раденков, Нада Ми 
ленова.

След приключване на избори 
те в Общинската изборна коми
сия се констатира, че изгубиха 
главно ония, които се намираха 
на последно място на кандидат
ката лисгга. Между тях е имало 
и кандидати, които са притежа
вали качества да бъдат членове 
ма Общинската скупщина, но по 
ради непознаване от по-толяма 
та част на избирателите, не са 
избрани.

В ловенето случаи гласопода
вателите са гласували за първи 
те в листата, или тгьк само за 
кандидата огг своето село.
и / .

В събота м неделя в Бослле- 
градска комуна се произведоха- 
избори за отборници на общишс 
ката камара и камарата на тру
дов и ге общности.

За общинската кам!ара са 
брани 15 отборници от 30 канди 
дати в 14 изборни колегии. От 
записаните 5.978 гласоподавате- 
ли на изборите излязоха 4.771, 
ст конто 2.491 жени. Не са гласу 
вали 1.207 души, от които 572 
жени. Най-масово излязоха на 
изборите жителите на село Ка- 
раманица и Колчина гарина — 
в Горна Любата. В тези изборни 
колетни процентът на гласува
лите е над 97 на сто.

из

вор
Стоичко Стоименов, в Мусул — 
Коста Алексов, в Зли дол Бо
рите Стойнев и в Църиощмца До 
снгей Ипнятов. От тези отборни 
ци повторно са избрани Стоич
ко Андонов и Драган Спиридо
нов.

11 1 Срещата на др. Тито и Деж през септември миналата година

ше в това мост на дружбата й 
конкретна проява на взаимно 
по-добри отношения между на 
шите две страни, към развитие 
на взаимното разбирателство я 
сътрудничество между наши
те партии и к-ьм другарска Раз 
мяна на мнения. Съюзът на 
югославските комунисти и нЛ* 
славските народи искрено съ- 
чувствуват в голямата скръбна 
румънския народ и на негова
та работническа партия, Ката 
са уверени, че великото Дело 
на Георге Георгиу Деж ще бъ
де извор на вдъхновение за не 
говите по-пататъшни стремле- 
нкя и творчески усилия".

Президентът Тито е изпратил 
съболезнования До Държавния 
съвет на Румънската народна 
република и Централния коми
тет на Румънската работниче
ска партия, а също и до семей 
стеото на починалия револю
ционер. , .

(продължение от 1 стр.)
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.5 народна република е тежка и 
неоценима загуба за приятел
ския румънски народ и негова 
та работническа класа, за ця
лото международно работниче 
ско движение, за всички, които

закален

: •
■;.у'

ШШъ
са го познавали като 
революционер и безкомпроми
сен борец за делото на социа
лизма, за демократични и рав
ноправни международни отно
шения и мир в света.

Президентът Тито същб зая
ви: ..Незабравими остават в
спомените ми приятелските сре 
щи с другаря Деж, особено 
ония от последните години. 
През месец септември минала-
Тд годшт ние заедно присъс- 
твувахме на откриването на 
строежа за голямата хидроенер 
гипна система Гердап, за осъ
ществяването на която той тол 
кО:ша настояваше,' като виждаВ. В.

Нов огромен успех на съветската космонавтика

Човекът прави разходки из Космоса
е доказал, че при съответни ус
ловия е възможно да се прека
ра и повече да се работи дори. 
А това е новото и значимото за 
човешкия устрем към звездите, 
— да бъдат създадени условия 
за монтиране на кораби и стан 
ции високо над Земята.

Разходката на Леонов следит 
ха милиони хора по телевизия 
та. На екраните 
как космонавтът 
ггрез отвора на кораба, как пълзи 
гърбом и как в миг се освобож- 

тласък, за да 
заплава по Космоса, свързан с 
кораба само чрез един кабел, 
Зад неговия гръб прелитаха 

земните конти-

ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА КЪМ ПЪЛНОТО ПОКОРЯВАНЕ 
НА КОСМОСА Е НАПРАВЕНА. СЪВЕТСКИЯТ КОСМОНАВТ 
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ НАПУСНА В КОСМИЧЕСКИТЕ ПРОСТО
РИ СВОЯ КОРАБ „ВЪЗХОД П” И ЗА 20 МИНУТИ ПРОПЪТУВА 
„НЕШКОМ” ДЕСЕТИНА ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРА. ПО ВРЕМЕ 
НА ТАЗИ РАЗХОДКА В КОСМОСА ТОЙ СЕ Е ДВИЖЕЛ СЪС 
ШЕМЕТНА БЪРЗИНА ОТ 480 КИЛОМЕТРА В МИНУТА 
ИЛИ 28.800 КИЛОМЕТРА В ЧАС.

Сградата на Общинската скупцнна в Босилеград

УЛЕСНЕНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ 

НА НАШИ ГРАЖДАНИ 

В ЧУЖБИНА

видяхаясно
се измъкваКорабът „Възход 2” с двамата 

космонавти — полковник Павел 
Беляев и подполковник Алек
сей Леонов бе -изстрелян в Кос
моса, на 19 март, в 10 часа мое 
ковско време. След като обико
ли Земята 17 пъти и измина над 
700 хиляди километра корабът 
бе приземен от коменданта Бел 
яев в снеговете на Урал, неда 
лече от съветския град Перм. 
Заазчера столицата на СССР — 
Москва им устрои невиждано по 
срещане.

Обществеността вече е свик
нала с космическите полети. До 
най-новия подвит на съветския 
кораб „Васход 2” в просторите 
на Космоса са „обитавали” 13 
космонавти от които 9 съветски 
й 4 американски. Обаче този по 
лаг има всебе си нещо, което 
е равно на полета на Юрий Га
гарин, първия космичски пио
нер на човечеството. Двадесет 
минути в неизмерим те простори 
на Космоса, пет метра далече ог 
кораба се е разхождал човек. И

дава от него с

срок от 30га или най-къоно в 
дни искания документ, при ус-

Неотдавна Съюзната скупщи
на прие нов закон за паспорти
те. Във връзка с това в този и 
следващия брой на вестника ще 
поместим коментарии за разпо
редбите на закона по отноше
ние правата на нашите гражда
ни при пътуването в чужбина и 
на чужденците при идването и 
пребиваването им в Югославия.

На гражданите на СФРЮ в 
бъдеще ще се издават паспорти 
с валидност от 10 години, като 
при това издаването на паспор
та не е свързано с получаване 
то на виза. Това значи, че все
ки гражданин може да получи 
паспорт, без оглед кога ще го 
ползва за пътуване.

Паспортът обаче може да се 
ползва за пътуване в чужбина 
рамо когато е снабден с виза, ко 
ято дава органът който е издал 
паспорта.Визата се издава с ва
лидност една година и важи са
мо за едно пътуване. В случаи че 
съществуват служебни или дру
ги причини, мЬже да бъде изда 
дена виза, която да важи за по 
вече пътувалия в чужбина по 
време на нейната валидност. Па 
спортът може да бъде ползван и 
от членовете на семейството, а- 
ко заедно с лицето - притежател 
на паспорта— са вписани в него 

' личните имена и са залепени фо 
тографиите на членовете
мейетвого му. За деца под б-го- яването на визите означава, че 
Дишна възраст фотография не е ■ -гражданите- при -заминаване ■ в 
необходима.
' Компетентният органзаизда-г'ватетвходна виза за тази сяра- 
факе на паспорти и визи е длъ- на от съответното дйплбматиче- 
з$сен след постъпилото искане на ско представителство на тази сг 
гражданина да"му издаде' рана. »-«.• ей

контурите на 
ненти и океани.

Целият свят е удивен от но
вото постижение. А учените го 
оценяват като подвиг, който у- 
леснява човека в стремежа му 
да кацне на Месеца.

ловие, не це съществуват пред
видените в закона пречки. Сре 
щу всяко отрицателно решение 
гражданинът има право да го об 
жалва пред второстепенен ор
ган. Издадените вече паспорти 
ще бъдат подменени до края да 
1966 година. Това значи, че гра 
жданите, които вече притежават 
паспорта, не трябва да вадят 
нови. но само да сменят старите. 
Новият закон предвижда санк
ции за злоупотреба — даване 
на паспорта на друго лице, взе
мане на чужд паопорт, за да бъ 
де използван като собствен, да
ване неточни сведения в иска за 
паспорт или виза. Също така е 
предвидено задължението на гра 
жданина да уведоми компетент
ния орган в страната за изчезване 
то и изгубването на паспорта. 
В случай, че загубването стане 
в чужбина, следва да бъде уве
домено дипломатическото пред
ставителство на Югославия в еъ 
ответната чужда страна.

Нашата страна е отменила ви 
зите с много страни. Неотдавна 
в София бе подписана спогодба 
за отменяване на визите между 
Югославия и България. Тази спо 
годба ще се прилага след рати- 
фйказията от страна на правите 
летвата на двете страни. Отменна се

чужбина не трябва да се снабдя- -а ; V
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Бабушьишки разговориОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЮК ТРЯБВА 

ДА СЕ БОРЯТ ДА ЗАПАЗЯТ ПОСТИГ 

НАТИЯ ПРЕСТИЖ И ДОВЕРИЕ
Пречки но оФирмоциято
Какво ще се предприАле в духа па Осмия конгрес па 

Съюза на комунистите и какви прзчки се срещат по пътя на 
по-пълното утвърждаване па самоуправителните органи в тру
довите организации беше предмет па разговор със Стоян Мла- 
деноеич, секретар па Общинския комитет на СКС в Бабугиница.

В интересно изложение секретарят на комитета между 
другото изнесе някои впечатления във връзка с отношенията 
между директорите и управителите на някои стопански органи
зации и самоуправителните органи в тях и ангажирането на 
членовете на Съюза на комунистите в изявата на социалисти
ческите отношения и разпределението.

Беседа със секретаря на ОК на СКС в Димитровград Георш Алексов
засквания за личните отноше-

С изключение па цеховите организации в града, годишни
те — отчетно-изборни събрания в първичните организации на 
СКС На територията на Димитровградско завършиха За разли
ка от мцналите години, на тазгодишните отчетни събрания при 
съствуваха много повече безпартийни, което показва, че инте
ресът към работата на организациите на СЮК е силно по
раснал. Отчетите на отделните организации показват, че много 
по-добри резултати са постигнати в типично селските орган л- 
зацпе, отколкото в центровате па основните училишд, където 
.членовете са предимно просветни работници и учители, въп
реки по-добрия кадров състав.

мия между отделни членове пра 
вят от организациите самоцел и 
водят към пълно затваряне в 
себе си.
. 5околкото съм. успял да 
запозная

се
с отчетите на повече- От по-нататъшния разговор 

можеше да се заключи, че съ-
— В нашите трудови организа 

цвди в неравноправно положе-
то организации получава се впе 
чатлание, че не е имало кон 
кретви договори за подобрява
не на селското стопанство и за 
укрепване на социалистически 

село. Това сате отношения на 
и най-големмте слабости в рабо-Макар. че все още не може 

да се даде пълна оценка на то
ку завършилите отчетмо-избор 
ни събрания, обърнахме се с 
молба към секретаря на Общин 
отпия комитет на СЮК Георги 
Алексов за нашите читатели да 
направи обобщен преглед на ре 
зултатигге и изпъкналите проб
леми в течение на тази актив- 
мост на организациите на СКС. 
—Болшинството отчети добре са 
обхванали проблемите, с които 
са оз занимавали организации

те, как го и предстоящите зада 
чи в светлината на VIII конгрес 
на СЮК. За това най-добре го
вори масовото присъствие на без 
партийни 
отчетно-изборни 
много меота малките зали дори 
не можаха да - поберат всички 
желающи да прмсъствуват 
тях. Това показва също така,

тата на организациите през от 
четния ‘период. Очакванията, че 
поне разискванията ще бъдат 
по-конкретш I в това направле- 

също не дадоха особени ре
почти на всички 

събрания. На ние
зултати. Известно ми е, че само 
комунистите от Долна Невля са

на искали от земеделската коопе
рация да се запознаят с перс 
пективния план на кооперация
та, обаче управата на коопера
цията заела някакво становище, 
че не е необходимо партийна
та организация да се занимава 
с тези въпроси. Това е още един 
сигнал, че е нужна синхронизи
рана акция на всички субектив
ни сили на село.

Накрая бих искал да кажа ня 
колко думи за програмите на ор 
ганизацгште през предстоящия 
период. Въпреки предварителни 
те договоррт много организации 
не са напуснали старите методи 
на работа. Болшинството органи 
зациг-'. на село набелязват зада
чи' с които всъщност трябва да 
се занимават подружниците на 
ССРН, събранията на избирате 
лите и местните общности. Из-

че ‘Интересът за работата на ор
ганизациите на СЮК и голямо 
то доверие в тях силно са на- 

В предстоящия пе-раонали.
риод партийните 
трябва да се борят за задържат 
този престиж, а това може да се 
постигне само с такава аткив- 
ност, че те действително да бъ
дат главна движуща 
идейни носители на село.

организации

От неотдавнашното съвещание със секретарите на СКсила и
ществуват пречки, които спъват 
по-бързата афирмация на 
управлението и от по-нова да- 

тъкмо при попълването на 
работните места със специалис 

и административни служа 
Именно при изготвянето на 

материали и ана

ние са заетият в производството 
и служещият в канцеларията 
Кооените на това нещо 
още от миналото когато система 
та на разпределените поставяше 
в неравноправно 
министративтвтте служители и 
производителя. Но ние в нераз
витите области см:е принудени 
да се поддаваме на специалис
тите в
ки че това са бюрократмчески 
тенденции и до днес не сме се 
освободили напълно от тях. На 
против тези отношения поняко
га се смятат за нормално явле
ние и в органите на управление 
то в организациите и им оказ
ват подкрепа и директорите и 
управниците .макар че всички 
са члешове на Съюза на комуни 
стите, каза Стоян Младенович.

само-Прави впечатление, че в цент 
ровете непартийните организа
ции, които имат много по-добър 
кадров състав и от които се о- 

най-добри резултати.

водят
та,

положение ад- тичакваха
сведоха изборните събрания на 

моменти и отношения.
щя.
разни доклади, 
лизи на специалисти в трудови 
те организации се формира мне 
мие, ’ че без 'такива хора не се 

те надделяват

лични
Затова в тези организации не 
можаха да отчетат каквито и да 
е резултати в разрешаването на 
такива важни проблеми като по 
подобряването на селското сто

администрацията. Въпре
може и просто 
над останалите. От друга страна 
техническата интелигенция

са хора, които и- 
постоянно да

черпателен анализ за проведе
ните отчетно-изборни събрания 

панство, активност в останалите в организациите на СКС ще да 
обществено—политически органи де предстоящето събрание на 
зации итн. Такива са организа • общинския комитет така, 
шаиге в Смиловци, Каменица и 
Долна Невля. Очевидно е, че 
трябва да се предприемат някак

по
канцелариите 
мат възможности 
са по-близо до директора и та-“ 
гсива хора стават ..незаменими”.

говаФе отразява в об

че
организациите ще могат по-къс 
но да внесат нужните корекции 
в своите планове в духа на Ос
мия конгрес на СЮК.

Всичко
становката в предприятието. Те 

, .неприкосновени’ ’,
лични доходи и пр.

Георги Алексов ви мерки за вътрешното заздра 
зисквания за личните 
зации, защото безполодните ра

иматотноше- ставатприсъствие на 
почти на всички

вари масовото 
безпартийни Д. Йотов по-високи

При това, всеки човек има ела 
бости. Обикновено най-близките 
до директора най-наггред ги от- 

започват да им угажОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР НА РАБОТА криват, но 
дат Унеесн от това той все по 

към такававече се ориентира 
група хора, а по-малко 1гьм ра 
боткетчеекмя съвет...

учениците в стопанството_Какво е положението на
ди две години. Но поради недос 
тиг на материални средства би 
ло закрито. Необходимо е обаче 
и сега за този въпрос повече да 
се заинтересуват органите в об
щината, за да се създадат по-до 
бри условия за работа на учени
ците в стопанството.

тодателят плати глоба, той изгон 
ва след това ученика си.

Решението на този проблем за 
сега се вижда в откриването на 
училище за учениците в отопан 
ството. С това биха се създа
ли условия и за по-добра теоре
тическа подготовка на младите 
работници.

Такова училище е имало пре

Като цай-добър начин за 
на тези противо- 

счи
че и онова, което им се дава не 
се изплаща на време.

Нищо по-сериозно не е пред
прието за да се разреши поло
жението на учениците в столаи 
ството. Имало е известни санк 
ции срещу работодателите — 
без резултати, 
на съдията за нарушения не са 
дали резултат, защото ако рабо

занаятчии в БоПри частните 
силеград изучавагг занаят 28 мла 
дежи — ученици в стопанство
то. Макар и малко на брой ,те 
работят при доста трудни усло
вия. Обикновено са предоставе
ни на частните работодатели, ко

законо-

преодоляване
речеш другарят Младенович 
та открито изспьтхване както в 

самоуправлението
обществено-политнчесорганите на 

така и в 
ките организации. За всегчки не 
ща трябва да се дискутггра 
широките трибуни на произведи 
телите — от организациите на 

комунистите до син

но наИ наказанияташтто не винаги зачитат 
предписанията.

Затова именно има проблеми 
и недоразумения.

Занаятчиите не държат смет
ка за работното време на уче- 
1*щите.

Беше минало 15 часа, когато 
надникнахме в работилниците с

В. Велинов
Съюза на 
дмкалните подружници.

М. В.

Фопд за подобряване 

па частпвте гориЧел да видим дали някои учени
ци още работят. Във всички ра
ботилници работеха учениците, 
а техните майстори ли нямаше.

— Работя от сутрин до вечер 
— каза Петър Иванов, ученик 
втора година в стопанството.

На неотдавнашната сесия на 
в Босц-Общпнск'ата скупщина 

деград се реши да бъде образу
ван фонд за подобряване на ча 
стшгте гори. Средствата н 
фонда ще сс ползват и за про
изводството на дръвчета за за
лесяване, конто са необходими 

па младите горанн.. В една друга работилница на 
мерихме двама ученици, които 
работеха сами:

— Рядко цзлизаме от работа
каза

за акциите
На сесията бе прпето и реше 

плето за Въвеждане на нови по 
облагани

ю

казателн за данъка н
Облагането въР*У заплати- 

лица възлиза на 
от осъществената 

облагането на сам<> 
17,5

докато не падне мрак 
Огаври Василев, ученик в трета 
година.

ята.
те па заети 
пет па сго 
заплата, а 
стоятелнитс занаятчии

Подобно се изказаха и остана- 
заварих-лите ученици, които 

те да работят. на сто.
Размерите на данъка пъ(оху 

имота се увеличават
Но тях не ги измъчва само 

това, че работят от сутрин до 
Проз лятото те работят и 

на своитге ,,майсто
ри”. Жънат, косят, вършат дру 
Л работи.

, РйбЪтРдател игге са Доста „твъ 
рди”, когато трябва да се запла 
•ш труда-на учениците в степан 
«гвото. Пито един .ученик, с кой 
чо беседвахме, не получава въз- 
маграждоние, което му се пада 
ейпред законапредрисаггията. 
Към това трябва да се доба ви

дохода^ ОТ) ^ ^ зависимо от
доходите. Така например за до 
ход от 40.000 динара размерът 
на данъка върху дохода от сол 

стопанство е 20 процент».

мрак. 
па имотите

ското
Скупщината реши на ъпшю- 

портното предприятие .Ьссра 
кобила” да бъде отпуснатост 
от 12,000.000 динара за купувано 
на два пови рс|са, в. в.Снимка: Ч. НиколовУченик в стопанството в „Мехшоцс”
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Из трудовите организации

В „Механик“: чрез реконструкция към 

специализирано производство
♦

СЪДБИ ЧОВЕШКИ Някога за „Механик” в Димитровград се приказваше ка
то за болник, от когото всички са дигнали ръце. Очаквайте се 
ликвидиране или поставяне под пршьудително управление. Не 
стана пито едното, пито другото. Някои от предприетите мерки 
освежиха предприятието и то запотга да се изправя.

Преди две години в предприятието т мЛаше 122 заети ра
ботници и служещи, които осъществяваха 100 милиона бруто- 
производство. Миналата година 83 заети осъществиха също Тол
кова бруто производство. Неквалифицираната и непроизводи
телна работна ръка отиде от предприятието и то пое! дъх. Са
мо в опаковъчното през 1962 година имаша (7 работници ,с по 
7.000 динара заплата. Същата работа сега извършват само две 
лица и получават по 21.000. От 6 търговски пътници 
рзпиляваха време и пари на предприятието повече за лично 
удоволствие е останал само един, който успешно изпълнява за
дачата си.

да зависят и личните доходи, 
чието средно равнище през ми
налата година беше 21.300 дина 
ра. (Квалифицираните работни 
пи получаваха по 20.000 зарабо 
тките се движеха от 20 до 30.000 
динара.) С новия проектоправил 
ник за разпределение на лични

В село Трънско Одоровци осемнадесет години 
неподвижен Славко Гигов, болен от костна туберкулоза. Живее 
той с баща си и дефектна сестра. Данъчните

вече лежи

картони са почти 
празни, доход 9.000 динара, данък 810 динара. От Общинската 
скупщина получава постоянна социална помощ общо 3.000 (и 
с три хиляди динара!)

Преди известно време група обществено-политически ра
ботници посетиха Височко

те доходи се предвижда оонов- 
ният доход за такива работни
ци да започва от 35.000 динара. 
Благодарение на предприетите 

увеличаването на

Одоровци и в една полурухнала 
къщурка заварили полупарализираи човек с четири малки де
ца. Неговото име, за съжаление не знаем, защото службата в 
Димитровград и до ден днешен не се е постарала да изпита тор 
зит случай. Знае се самр ,че този човек макар и подупарализи- 
ран е селски .коняр.

В Димитровград

които мерки <и на 
личните доходи в първите месе
ци производствените резултати 
са по-големи с 40 на сто в срав 
нение с миналогодишните резулгражданите Асен Димитров и Петър 

Илиев и двамата семейни и без работа получават минимална 
временна помощ. И на двамата службата за социлна помощ 
през зимните месеци чрез предприятието „Услуга” осигурила 
да вокм!ат хляб. Асен Димитров е и без жена с едно дете-у че

тата през този период.
Монтажните работи и пробите 

в цеховете ще бъдат извърше 
от полски специалисти. Аниник в основното [училище.

На улица Моша Пияде в една бивша занаятчийска ра
ботилница живее Параскева Симеонова с две деца. От ранна 
сутрин тя обикаля частните къщи и предлага услугите си: като 
перачка, чистачка... А през това време двете й деца, ако иска 
някой да ги види, ще ги завари на прага на хлебопродавницата. 
И майката и децата се връщат в низката схлутгена стаичка на 
чорбица бобена. .. Параскева Симеонова също получава соци
ална помощ от 3.000 динара и е регистрирана при Завода за 
заемане на работна ръка като безработна.

В махала Чуй петел живее тридесетгодишната девойка 
Сребърнка Естова, за която завеждащият службата по социал
на помощ каза, че като безработна е станала вече скитник.

Това са няколко повърхностно регистрирани в бележника* 
фрагменти от малки човешки трагични съдбини. За тези съд
бини известни и много още неизвестни няколко години „мъд
руват” отговорната служба, общинските фактори и Съветът за 
ооцална помощ и народно здраве. На събрания и съвещания се 
чуват само голи тиради'и опити за прехвърляне на вината. Ре
организацията на службата за социална затцита е отдавна зря
ла да влезе в дневния ред поне на едно заседание нй Общинс
ката скупщина.

Да погледнем и какво говорят сухите данни в проекто
бюджета за тази година. От общо 342.120.000 динара планирани 
бюджетни средства за социална защита са заделени 7.100.000 
динара или 2,8%. В сравнение с миналата година са заплану
вани почти 3.000.000 динара повече. Това е чувствително увели
чение ако се има предвид пасивността на общината. Обаче ако 
не се извърши навременна реорганизация на службата, ако не 
се изучи поотделно всеки социален случай, сигурно пак ще

когато в две отлени се произввж 
500 секретни брави, работадат

та ще се поем/з от специалисти- 
предприятието. С внедря- 

на тоза производство ня 
да има нужда да се произ- 

железни кревати, земе

те на 
нането
ма
веждат
делски брани, дребна строител-

же-ел ектроинстал ациокнана и
лезария. Предприятието следо
вателно ще произвежда, само ее- 

брави. Очертава се в ид 
бъдат заети 211кретни

ната година да 
работника при брутопроизводст 
во повече от 600 милиона дина
ра. За тази цел още сега се под 
готвят необходимите кадри.

За по лукгвалифицираните ра
ботници се организират курсове 
в предприятието. При това със 

производителите е сра

ЛУру е' у ^
-.У:-*'***»***~'!кт*%" Ш

«; да*- '
тавът на 
внмтелно добър —- 49 ученици, 
достатъчно квалифицирани и ви 
сококвалифицирани работници

Един цех в „Механик”
:

До девети май всичките маши 
ни трябва да бъдат доставени и 
в предприятието считат, че през 
месец юли новият цех ще бъде 
пуснат в пробно производство. 
Активирането на 177 милиона 

■ динара, инвестирани в строител 
ни работи, до края^ на годината 
ще обезпечи 150 милиона дина
ра бруто-производство. Още се 
га са договорени 90 на сто от 
планираните суровини.

Сега интензивно се работи за 
адаптирането на машините. Про 
изводството тече, зидарите по- 
стазят вътрешните стени. Това 
сигурно пречи за нормалана ра
бота, но в предприятието не се 
оплакват от тези обстоятелства. 
Всеки си гледа работата, защо
то от производителността на тру

След това, да речем, органи
зационно заздравяване и поло
жителните финансови резулта- 

работата се засили. През 
1963 година бе изготвена проек 
тосметна документация за ре
конструкция на предприятието, 
за да се превърне занаятчийското 
предприятие в модерна фабри
ка за производство на специа
лен
то не се 'произвеждат у 
преки интереса и на други фаб 
рики капиталовложенията бяха 
одобрени йа „Механик”. Дого
ворите за доставка на съоръже 
нията бяха сключени с полека 
фабрика и вече са пристигнали 
14 машини, от които само екс
центричната преса тежи 11 то-

и инженер.
За трудовата дисциплина, ,,чув 

свителкия въпрос” в димитров-
дирек*

ти,
градските предггрия-пия,

„Механик’ ’ни съобщи.торът на 
че е задоволителна и че отпус 

болест не представля-ките по 
ват особено затруднение.

Когато предприятието бъде на
бъдем; в положение да не знаем кому даваме и колко даваме.

Едно е сигурно: помощта от 2.000—3.000 динара на такива 
тежки социални случаи, каквито приведохме, няма никаква цел. 
Тя само може да/ продължава не живота на такива хора, а 
едно живуркане, което след време ще наследят децата им. Зна
чи, нужна е коренна промяна в социалната политика на Об
щинската скупщина ако не искаме натрупване на ненужни про-

вид секретни брави, какви- 
нас. Въ- пълно реконструирано и внед

ри специализирано производст
во, Димитровград ще има още 
една фабрика, която ще обез
печава значителни натрупва
ния, с които ще може да се до-блвми и безплодни разисквания, каквито водехме досега.
каже оправданносттга на рекон- 

М. Бакич
Д. Йотов

сгрукцил.на.

партийната организация?”
Всички наведнъж отговориха, че са 

съгласни и другарят Янко им съобщя, 
че от днес са членове на Югославската 
комунистическа партия.

През първите алрилоки дни се яви
ха нови трудности. Партийните комите
ти от терена съобщаваха, че врагът се 
готви за нова офанзива. Обаждахме, че 
в някои центрове се съсредоточават пре
сни неприятелски сили от Ниш, Княже- 
вац, Сокобаяя, Овърлиг. Бяхме узнали, 
че българските окупационни войски ня
ма да участвуват в тази офанзива и това 
правеше положението ни да бъде по-ле
ко. Една вечер към края на април, ко
гато се готвехме да спим в поятите на 
Девица плат-дина, група тилови работни1 
ци пристигнаха в нашия стая с един 
вързан човек. Стражарите ги закараха 
в Щаба, а след половин час деСегниците 
съобщиха да се готвим за поход. Нощта 
беше дъждовита и много мрачна. С нас 
беше и Озренският партизански отряд. 
На два километра пред село Бели поток 
се отделиха командирите, десетниците, 
комисарите и политическите делегати. 
Договорът беше съвсем кратък. Офан
зивата на врата беше започнала: Пре
дишният ден в Бели поток пристигнали 
Княжевският четничесюи отряд и две 
жандармерийски дружини. Според све
дения, очаквахме да бъдем нападнати 
от тях още на утрешния ден, но ние ве
че имахме тяхното разположение. Чет
ниците се бяха сместили, в училището, а 
жандармеристите в кръчмата 
щите. Решението беше да пи унищожим 
още през нощта. Това ни го съобщи са
мият командир на отряда.

(В следващия брой: Разгром ка вра
жеската офанзива).

Свечерявало се, когато група дра- 
жесвисти нахлула в селото. Веднага 
отправили към училището при учителя 
Рангелов, който тькм|о бил пуснал де-

ЕЪЕАИМИР КОСТИЧ-ЬАЕЖ ™^& ае в режов&те
югосяжвсииге ж 

Ттртизжнски отряди ЩхШз.

се

Шцата след свършените часове.
Когато го заловили, те му вързали 

ръцете, взели го със себе си и след мал
ко в един сливник до училището го раз
стреляли. На гърдите на мъртвия учи
тел залепили окърванея къс хартия, на 
която било написано: „Такъв е краят на 
всеки, който помага на комунистите! С 
вяра в бога — за щгаля и отечеството!” 
Отдолу вместо подпис сгряло: „Горски 
щаб”. _

нж

чужди грижи. То едно ли е — дали оръ
жието ви е чисто, дали някой ще засити 
на снега, дали някой се измива хубаво.

6
пи, мина през река Нишава и ж. п. ли
нията и се озопза в Свърлижките пла
нини. Там положението беше сравнител
но по-добро. Станаха само две по-големи 
сражения — в Ражан и Попчица.

поотпочинаха, студовете бяха

и колко още? А не обичам и да бъда 
ръководител. Ето, заггова”.

В края на март 1942 година един ден 
командирът бе изпратил куриер да из
викат Ломски, Балкански и още двама 
младежи. Канеше ги на разговор в една 
голяма поята, покрита с керемиди. Тук 
вече бяха комкисарят и заместникът му.

заместник-коми-

Вестта за убийството на Рангел Ран- 
гелов бързо се разчу в селото. Всички 

— и стари, и млади. За селя- 
Пасяч това означаваше голяма

Бой
ците си
по-редки настъпвайте отдавна чаканата 
пролет. Един слънчев ден пред една поя
та на планина Девица почивахме и чис
техме оръжието сиРазговаряхме кой как
во ще работи, когато свърши войната. 
Ломски ни разказваше за родния си 
край, за хората там, за младенците, с 
които е учил и се играл в детски дни. 
Разказваше ни как са го подготвяли да 
отиде партизанин. Някои му завиждали, 
че го викат войник, защото щял да бъде 
пръв от тяхното село, който ще се бори 
против фашизма и за новия живот. „Ко
гато свърши
той. ще помоля другарите да 
волят да завърша училище. Ще стана 
учител. Винаги съм мечтал за това, кол
ко хубаво е да възпитаваш дечурлига
та.”

го жалеха
ните от
загуба, но това бе загуба и за кародноос 
вободитетното движение в този край. 
Вестта за свирепото убийство на Рангел 
Рангелов бе приета с дълбока скръб и 
в партизанския отряд, и сред партийни
те работници, които го знаеха.

На следващия ден от Пирот прис
тигнала българската полиция да раз
следва случая. Полицаите влезли в учи- 

обискирали стаята на Рангелов

Когато пристигнаха, 
сарят Янко заприказва за политическото 
положение в района и отряда и за това 
кой как се е държал през зимната оФан1 

сраженията на Поттчица и Ра
жан. Всеки от присъствуващите добавя- 

нещо, изказваше мнението си, впе-

зива и в

ше
На края заместник-коми-лището,

и когато намерили партизанските писма 
и афишите, един от тях сърдито загово
рил: „Ето. кагсвото търсил — намерил.

господа, че и тук е про-

чатленияга. 
сарят Янко се обърна към присъству
ващите с думите: „През тези пет месецавойнатц, ни разказваше вие се показахте много добре, проявих
те голяма храброст в борбата против вра-

ми поз-Виждате ли,
дължил да работи онова, за което е изго 

от родния край. Дражевистите га и на мнозина другари бяхте пример. 
Нашата партийна организация си по-

санен
направили това, което много по-рано е 
трябвало да направим ние.

Тялото на учителя Рангелов те сло- 
дървен ковчег и го закарали в

приказва за вас, за вашите качества и 
реши да ви приеме в своите редове.

Надяваме се, че и занапред ще про
дължите със същата твърдост тази об
ща, трудна, но славна борба против гер
манския фашистки окупатор и слугите 
му. Това го иска нашият поробен и'из-

Балкански мечтаеше за друго: „Ако 
остана жив, ще бъда тракторист. Вина- 4*жили в

Пирот откъдето било изпратено в род
ното му село Козлодуй. На селяните не 
позволили да направят поклон пред 
тленните останки на техния голям хтрия- 

и съратник, който (неизМерно ги

ги ще съм сред природата, на полето, 
а физическата работа — тона е чудесно 
нещо.” и по къ-

Друтите се чудеха на това желание 
и го питаха защо иска да бъде физи
чески работник? А той съвсем сериозно 
им отвърна: 
месеца, откак съм десетник, се наситих 
на властвуванато. Дотегна мас да бера

тел 
обичаше.

След неприятелската офанзива про- 
свободната партизанска територия в 

Заплание отрядът, разделен на три гру-

страдал народ, нашата Партия. Разбрах
те ли ме? Има ли някой да каже не Що? 
Съглаоки ли

,,А бе, през тия няколко
тив

сте с предложението на.
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НАШИ СЕЛАйо селското сшоиансшво в ДимитровградОш съвещанието

Ройшовш пролетЩе ее изпълнят ли 

плановете? Селото се буди рано. Навън . те ниски къщурки, дигнати тук 
същинска от незнайни времена. Само през 

последните две-три години край 
десния бряг на Драговищица ка 
цшха още 30 нови къщи... Тук 
в Райчиловци се ражда всичко 
— и пшеница, и царевица, и о- 
вощия... През последните годи 
ни производителите от това се* 
ло настояват към интензифика
ция на селското стопанство, уве 
личават поливните площи, при
лагат повсчеч изкуствени и ес 
тествени торове... И тютюнища 
та се увеличават. От ден па ден 
се изоставят слабодоходните ку 
лтури, а вниманието насочва 
към рентабилните. По производ 
ство на тютюн Райчиловци е на 
на първо място в комуната. Ми 
палата година 38 тютюнопроиз 
водители са засадили към 1 ми
лиард стръка, като произвели 
5.600 кг тютюн. За този тютюн 
те взели към 6.000.000 динара 
пари.

Райчиловци бележи успехи и 
е областта на учебното дело. От. 
освобождението до днес от то
ва село са излезли най-много ин 
женери, лекари, гимназиални и 
други учители и други спецали- 
с ти.

времето е топло 
пролет. По тесните калии сока
ци бързат все още добре обле- 
чени хора — едни отиват в гра
да на работа, други минават ре

ние да работи. Също така твър
де трудно могат да се намерят 
предни гуми и зарад това се слу 
чва, че някои машини стоят не
използвани и по половин годи
на.. А когато се набавят необхо 
димите части — случва се да са 
слабокачествени. Затова не тря 
бва да очудва поговорката, коя 
то възникна на това съвещание, 
че ,,ако искаш да набавиш гу
ми — трябва да се купи нов ко 
мбайн”...

И ония машини, които са 
годни за употреба — не са под-

задълженията й. Затова тари 
година кооперациите не са дали 
на станцията в Пирот нито една 
опитна парцела.

Нито семе за хибридна царе
вица, нито семе за слънчоглед, 
нито пък изкуствени треви са 
обезпечени достатъчно на тази 

„Житопромигг” от

В Димитровград към! края на 
миналата седмица се състоя съ 
вещание по подготовката за про 
летната сеитба'между представи
телите на петте земеделски ко
операции, селскостопанската слу 
жба при Общинската скупщина 
и представители на Околийска 
та селскостопанска камара в 
Ниш. Според плана по време на 
пролетната сеитба с различни 
пролетни култури ще се засеят 
6.670 хектара площ. т.е. 55 на 
сто от целокупната обработвае
ма площ. От това със зърнени 
храни — 81,4 на сто; с ин ду стри 
ални растения 7,3,със зеленчук 
5,3 и с фуражни треви — 6 на 
сто.

■ ката към имотите си... „
Почти всички райчиловчани от 

глеждат добитък, а дворовете 
им са превърнати в■ лозя и ово 
щни градини. Сега по дворовете 
щурат агнета, телета.

Райчиловско поле, простнало 
се наляво и надясно от Драгови 
щица е плодородно. Тук лете и- 
збуяват жита, лъщят качестве 
ни тютюни...

територия.
Ниш не е доставил договорените 
количества семе хибридна царе
вица. Отделни трудности създа
де обезпечаването на семена на Неволно спрях и отправих по 

глед към последните къщи на 
селото. И докато да се озърна 
пред мече се изпречи един селя 
пин с посребрена от годините ко 
са и току започна: „

— Ти тукашен ли си?
— Не. Не съм. Но често съм 

идвал тук.
Старецът ме измери любозна

телно, а сле!д то6а започна да 
говори за ония години когато в 
това босилеградско село живо
тът бил съвсем друг.

— 7

&

На частния сектор пролетна
та сеитба ще се извърши на 91 
на сто от запланираните площи. V-т

„АКО ИСКАШ ГУМИ — КУПИ 
КОМБАЙН. ..”

На това съвещание без двоу
мение се констатира, че планът 
на пролетната сеитба не ще бъ 
де изпълнен напълно, най-мно 
го поради това., че тракторите 
не са в състояние да заорат за
планираните площи. От 19 ма
шини — 17 са годни за употре
ба, макар че и те са амортизира 
ни и често се развалят.

Части за трактори домашно 
производство често се внасят 
от чужбина. Така за комбайни
те „Змай” кооперация ..Нишава” 
вече повече от една година не 
може да набави някои части, без 
които машината не е в състоя

Миого бедно било Райчилов
ци тогава. От сутрин до мрак 
хората превивали гръб по имоти 
те на чорбаджиите, за да иска- 
рат парче хляб. А този хляб би 

мъката им. Този ста-

Дпес от Райчиловци само а Бо 
силеград работят повече от 30 
служащи 10 просветни работни
ци работят по осмолетките в 
комуниста и дргаде.по-чер от 

р :ц, жив свидетел на станалите 
промени с охота разказваше за 

новото Райчиловци.
щ

Животът в Райчиловци могъ
що крачи напред. Заедно с проб 
лемите, които все пак са по-Ма 
лко от тия в останалите босиле- 
градски села...

живота в
За две непълни десетилетия в 

Райчиловци са построени много 
нови къщи — толкова много, ча 
като чели селото е напълно но
во. .. Новите хубави двуетажни 
къщи заемат местата на стари-

Тракторнст п полето
^31

изкуствени треви, които и пок 
рай високите цени трудно се на

готвени на време за оран. В Оми 
ловци например са видяли, че 
тракторите не са готови за оран 
едва когато ги изкарали в поле
то. Покрай това дълбоката оран 
не поради късното прибиране 
на царевицата, защото и тя за
късня с узряването.

Поради тези и други причини 
кооперативните трактори ще об
работят 280 хектара в организи 
рано производство. От целокуп
ната площ са изорани само към 
25 хектара. Когато още сега не 
са изорани 90 на сто от площите 
а още не е започнала сеитбата 
на високодобивен овес, тогава 
изводът се налага сам, че мно
го голяма част огт обработваеми 
те площи на частния сектор ще 
остане необработена или пък ще 
се обработи по примитивен на
чин.

Твърде незначителни площи 
са обхванати в организирано пр 
оизводство особено в производ
ството на слънчглед. От запла
нираните 135 хектара за тази 
култура—договорирани са общо 
35 хектра. Загрижва факта, че 
от есента когато паралелно с до 
говорирането на_тненицата не 
са договорирани предвидените 
площи за слънчогред, царевица. 
Не е сключен договор нито с е 
дин частен производител.

наМират.
В. Вел.М. Б.

Я1

Опакото в труда
р*

ПОРТРЕТИ

С УМЕНИЕНА СЕЛО
Симеон Зарков, квалифи

циран работник в „Циле” и 
мал свое работно място. Пре
ди, най-много поради лспиа о 
рганизация на производство
то имаше премествания от 
едно работно място на друго. 
Възстановяването на постоя
нни работни места беше нуж 
но и зарад увеличение на 
производството. Така и Зар
ков бил определен на друго 
работно място.

Обаче неотдавна той искал 
от отговорника да м-у даде 
друга работа защото 
не умее да работи", 
ствителност той работил опе 
рация, която е определена за 

квалификация. Ко

го все докато не достигне голя 
мо тегло, ни каза той.

След това бай Крум ни въве 
де в кошарата и ни показа ед 
но теле от осем месеца, чието 
тегло сега е 340 кгр.

— Това теле — посочи с пръ 
ст нашия събеседник — всека 
месец ди дава по 15.000 динара- 
Когато стане 500 килограма, то 
гава ще го продам. Разговорът 
завърши и ние напуснахме до
макина с убеждение, че и яа 
село може добре да се живее,. 
ако има находчивост у хората.

В. Велинов

Тези дни посетихме Крум Ве 
линов селскостопански произво 
дител от село Извор, Боспле- 
градско. Той един от най-добри 
те производители, маКаР че при 
тежава малко земя.

— Земята винаги се отплаща, 
ако умееш да я ползваш — ка
за нашият събеседник. Няма.м 
много земя, но ето успявам Да 
произведа всичко, което ми тря 
бва- Дори осъществявам и доб 
ри приходи.

Интересувахме се как пости
га това и другарят Велинов ни 
откри своята „тайна”.

— Имам няколко мои съсе
ди, които не желаят да обра

ботват отделни площи земя, За 
щото нямало полза от тях. Те
зи площи ги обработвам аз. О- 
безателио слагам повече мине
рални торове, особено за под
хранване на житните растения. 
Всичко това е гаранция за доб 
ри доходи.

С една такава грижливост и 
умение тоя селянин успява да 
обезпечи от полевъдството до
статъчно доходи.

Крум е един от. най-добрите 
животновъди в селото. Години 
наред отглежда породист доби
тък.

— Аз не продавам теле; до
като е малко на тегло, угоявам

в в

1*3

тази 
В дей-

неговата 
гато отговорникът не могъл 
да удовлетвори искането му, 
той демонстративно напуснал 
работата. На утре ден не до
шъл на работа, нито пък иве 
домил никого за отсъствието 
си. С това този квалифици
ран работник ясно им напом 
нил. че е напуснал предприя 
тието, а по. закопа за трудо
вите отношения то е длъжно 
да му прекъсне работата

ПО НАШИЯ КРАЙ Ниш културо-забавни програми 
С някои от вях те гостуваха 

и в съседните села.>.ЗАБЪРДИЕ

Борбата срещу гъботворката продължава * * *На съвещанието можеше да 
се чуе, че производителите нео
хотно влизат в производствено 
сътрудничество с кооепрацията, 
защото те, както се изтъкна, 
през по-раншните години са из 
губили доверието в сътрудничес
твото с кооперацията

Недоверието на производите
лите към кооперацияла и пок 
рай това, че „Нишава" е освобо
дила производителите огт лихви 
и провизии.

ДОЛНО ТЛЪМИНО
ще съдейстпуРат за по-ефикас- 
ното унищожаване на гъботво 
рката-

Хубавото мартовско време 
собствениците на овощни гра
дини и гори използват за уии- 
щоване на гъсеничните гнезда. 
Спорде сведения, с които раз
полага Общинската скупщина 
до преди 20 дии б общината 
били очистени 500 хектара го
ри и към 200 хектара овощин 
градини. На'й-масови акции са 
забележели в Гуленопцц, Ви- 
сочко Одоровци и Смиловци.

Интензивни акции за унищо 
жаване на гъботворката се про 
веждат и ма териториите на 
Поганово и Драговита. Най-го 
лямо внимание се обръща иа 
почистването на овощните гра 
дини и горите около тях.

Очаква се след сключвааието 
ид договора със стопанската 
авиация наскоро да започиеак 
ция по авиозамъглдване. Със 
самолети ще се запрашват 
към 1.800 хектара гори. Също 
така наскоро ще пристигнат и 
две специални машини, които

1
— Земеделската кооперация 

завърши Със зимното пръска
не на овощните дръвчета в дол 
ноглъмннеки район. За целта 
са изразходвани Над 100 килог 
Рама различни хнмикалии.

М. Б.
пред-Някои работни и,и в 

приятието още не са схвана 
пък това не им отго

* * *

ПАРАЛОВОли, или 
варя, че трудовата дисииипи 
на е първото условие за да 
останат в предприятието. Та
ка на 10 март два.ча работни 

да товарят

от последните събНа едно 
рапия на подружннцата на Со 
циаллетическия съюз се води
ха разисквания за електрифи
циране на селото. Избран е и 
комитет по. електрификация,

5 *
* * *

п.и. определ.ени 
дивани отишли на гарата, и ос 
така ли. дп 14 часа, без да за
вършат работата понеже пят 

В предприятие

И ония производители, които 
търсят от кооперациите машини 
за обработка на нивите се обаж 
дат със закъснение, т. е„ когато 

срока на договорирането 
съвещанието се кош 

същеег-

В. ОДОРОВЦИ

Изкупвателният пункт на зе
меделска кооперация „Победа" 
във Височко Одоровци за два 
месеца през тази година е изку 
пил селскостопански произведе 
ния на стойност от над 2 милио 
на динара. В този период са 
изкупени 20.000 яйца и 500 аг
нета.

който да организира тази валсмл.по вагони, 
то би пи, мучмидени да изпра
тят други, двама оа/готниии 
чичто машини за Това време

мине 
и на на акция-

За да се обезпечат достатъчно 
материални средства тази годи 
на в Паралово ще се засалсда 
повече тютюн, за който тук 
съществуват добри условия. 
Ще бъдат засадени 7.000 стръ
ка тютюн.

нечестатира,
вува сътрудничество между зе
меделските кооперации и Селс
костопанската станция в Пирот. 
Именно, някои кооперации са да 
ли земя на станцията за опити, 

течение на вегетацията (ви-

стояли.
И когато поради такива по 

стъпки в предприятието се 
приложат наказания всички 
дигат шум.: срещу ръководи
телите, кс/ито „уж" са угрози 
ли” правата, на работника с. 
„бюрокоатичес.ки елементи”.

Пред управителните 
Ни в ..ТТи.л'4’ стоят сериозни, 
задачи за да се застави безфГго

а в
сокодобивен овес и др. култура) 
по телефона са се интересували 
за добивите. Още — станцията 
не е определили агротехниката,

Салто Крум Стаменов досега е 
продал на кооперацията 30 аг
нета със средно тегло 11 кило
грама, а миналата година е дал 
към 2.000 литра млято.

* Л *оога-
нигго основните изисквания за ДОГАНИЦА

— Младежкият актив в До 
ганица в течение на зимния по 
рнод подготови няколко усПс-

Този изкупвателен пупк в те 
чение иа миналата годаша е из 
купил селскостопански произво 

стойност от 14.000.000

опитите.
Професионалните служби от 

своя страги не се чувствуват дъ 
лжни в такива случаи да обър
нат вниманието па станцията за

порнОго отношение към про
изводствените задачи, па за 
когото и да става дума. дения на 

динара. М.м. В.



е
ВРАТСТВ®

ЗЛОБОДНЕВКА
Курш Тухолеки (НДР)

БЪЛХА
В департамент Гар — по.право там където се намира град 

Ним и античният път Поп дю Гар, значи, в Южна Франция а 
пощата работеше госпожица в напр-.дпала възраст. Тя имаше 
лош навик да отваря писмата и да ги 'чете. Това га знаеха всички 
Но обичаят беше поги,ата, телефона и вратарите да бъдат не
прикосновени. На никого не беше ясно могат ли да се бъркат 
в работите им\ и затова и не ги закачаха.

Значи., гиспожицата чела чуждите писма и с тая 
кромност причинявала па хората много несгоди.

Но в същия департамент, в хубав залък живеел един 
граф Намерят се понякога и умни графюве. И ето какво напра
вил този наш граф):

Извикал в своя замък съдебния изпълнител и в негово 
присъствие до своя приятел следното писмо:

,,Драги прилтелщ.
Тъй като узнах, че служеш,ата в пощата Емилия Дюпон е 

много, любопитна и постоянно отваря и чете нашите писма, ре- 
гиих да я заловя па място. Поради това в плика с писмото тн 
изпращам една жива бълха.

С горещи поздрави

нес-

твоя граф Кокс”
Пред съдебния изпълнител графът затворил писмото, без 

да сложи бълха.
Но когато писмото пристигнало, в него имало жива бълха!

СПОРТ ПърЬа иоведа на ди- 

мишроЬврадскиСив фушболиеши
Балкански” постигнаха Нико

ла Раичев и Гюро Гк>ров.
По този начин „А. Балкане 

км” увеличи шансовете'си за ос 
тава-не в нишката футболна ди 
визия.

Ето и „бележките” за димиг- 
довградските футболисти в не
деля: Йорданов 7, Б. Ранчев 8,

В неделя, на 21 март, започна 
пролетната част на футболното 
първенство в кишкия футболен 
подсъюз. Д|имк1гровградекият от 
бор „Асен Балкански” се срещ 
на с „Омладинац” от Гнилан в 
Пирот, тъй като игрището на 
„Омладинац” е под суспенсия. и 
победи.

Димитровградските футболис-

99 9 99 9

В Звонци вече не се чува
Ьъхът
„Ниро” не идва и затова все 
по-малко хора от долните села 
посещават село Звонци. Сега в 
четвъртък може повече да наме 
рите хора от Пресека, Студена, 
даже и от Пирот, но те идват с 
автобусите.

От по-близките села хората и- 
Дват и пеша. В четвъртък, ма- 
кар че има малко стоки за купу 
вале, на пазарището се събра 
много народ. Направи се движе 
ние, по тезгяхите от лявата ст
рана на Блатъшница се направ 
■нт изложения на накити, а от 
другата страна, така беше поне 
а миналия четвъртък, огромни 
жутшщз с лук.

В кзрая на пазара по един про 
давач на лук се бяха насъбра
ли много хора. Селянинът не то 
лкова зарад качеството на лука 
но поради комплиментите 
приказките, имаше повече мго- 
чцерии. Това ни направи впечет 
пение и искахме да енимим нев 
езекидневната картина в село 
Овонци. Продавачът ни забеля- 
за, остави кантара и пристъпи 
към нас.

— Какво, нима нещо съм сгре
шил?

— Не, искаме само да енимим 
повече поради хубавата гледка 
— оправдахме ние нашето наме
рение.

— ...мисля, че нищо ке съм 
«сгрешил, и няма къде по-евтичо 
представете си, миналата годи
на беше 500 динара, сега го да- 
звам 40 динара няма къде по-на 
долу...

Направихме снимката я забел 
язахме. че човек остана малко 
недоволен от нашата постъпка.

По-добре беше обективът нашия 
апарат да насочим към центъ
ра на пазара, където две момче 
та се подсмиваха и заставаха 
пред апарата. Хем те щяха да 
останат доволни, хем ние щях
ме да избегнем този нежелан ин 
цидент...

На пазара беше <и домакинът 
на прочутия Погановски мана
стир отец Дионисий. Той се раз 
хождаше из пазаря и показва
ше нещо из старата чанта. Хо
рата се спираха, разговаряха с 
него и продължаваха из паза
ря... Поприказвахме и ние като 
със стар познат..,

— Продавам календарчета, 
свещи и тамян. Тамяна вече 
продадох, но ето останаха ми о- 
ще няколко календарчета....

В този момент при него прис
тъпи една девойка и срамежли
во поиска да види календарче- 
тата.

— Заповядайте, каза той веж
ливо — продавам ги по сто ди
нара, защото на манастира тряб 
ват пари — друга средства ня
ма. Когато на хората се обясни 
къде отиват парите, те с удовол 
отвие дават. Иначе тези кален
дарчета се продават по 30 дина 
ра...

ПИ-
Днес

късно няма да намерят място 
да седнат...

На няколко минута преди тръ 
гването на автобуса около него 
ха да влезнат. Торбички, кошки 
ци, празни съдове бяха вече за
ели всички празни места и опре 
делените места за багажа. На е- 
беше като митинг. Всички иска- 
дню място седяха по двама, а 
празното пространство беше из
пълнено с хора. които стоеха на 
един крак здравата прилепнати 
един към друг. Всички очакваха 
да ггръгне, поне малко въздух 
да влезе в колата. В един ъгъл 
хората правеха последни уси
лия да направят малко повече 
пространство на болното двего
дишно дете и неговата майка, 
която загрижело гледаше в де
тето си. Близо до входа един, 
сигурно седемдесетгодишен ста
рай, едвам поднасяше безвъзду 
шното пространство и топлина
та, която всеки момент ставаше 
все по-непокосима.

— Божко, обръщаха 
та към кондуктора, само още аз 
да влезна, моля ти се, ето тзж 
само до Студена...

„Чиро”.на

и

се хора-
...

Отборът на „Асен Балкански”— Ами хора отговаряше 
кондукторът изморен от даване 
на обясненя

т.
ти успяха да извоюват една цен 
на победа. Те постигнаха 2

Игов I 7, Пейчев 8, Игов П, 8, Вол 
нович 7, Гюров 7, Арсов 7, Джор 
джевич 6, Йованович 6. Н. Рая 
чев 7.
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— в един автобус 
не може да стане цял пазар бе

точДва килограма и половина 
лук за едно календарче. Тамя
на и свещите също така с пови 
шени цени. Но затова никой не 
се сърди.

Звонекият пазар съществува 
от идването на първия автоубс 
до търгването на автобуса. За
това щом наближи времето за 
тръгване на автобуса хората се 
придвижиха към него. Някои 
вече бяха заели лфотата си още 
по-рано, защото знаеха, че по-

ки, докато отборът на „Омла
динац”хора... оябеляза 1. Точки за

— .:,моля ти се само още аз.. 
И хората намериха място, гьл

пата се събираше, а в автобуса
, ставаше все непоносимо...

Най-сетне, моторът забумтя и I 
колите се отправиха из нанаго- 
рнището — единствения за сега 
път, който свързва Звонци с 
моторни колела’: На Пресек сляз 
оха почти половината, а в Сту
дена всички останали пътници 
които стоеха...

Зардва часа
1 -ГЩ^ЧфФ.'

18.000 динара
обизф»:Преди няколико дни в жили 

щна сграда №5 на улицл „Геср 
ги Димитров” в Босилеград 
станал дефект във водопровода 
Квартирантите останали без во
да. Домсъветът 
мощ от услужнуто 
тие „Услуга”, 
ректорът на

луги. Може ли за един 
вен дефект да се вземат 
динара.

18.000

— Не е лошо предприятието 
да изпраща и два автобуса в че 
твъртък — добави някой. И улицата може А* 

бъде магазин
потърсил по- 

прептрия- 
Отзовал се ди- 

. _ предприятието
Драган Спиридонов, който лич 
но е ръководил със строежа на 
тази сграда.

— По добре и тоя да идва — 
недоволно добави един човек 
със средна възраст. — Излъгах 
се и докарах сто килограма лук 
а продадох само два килогра
ма... Остагогх го там при прия
тел и ето връщам се в Пирот с 
80 динара „печалба”...

-— Е, затова пък миналата го
дина го продавате по 500 дина
ра, така е с търговията.

В автобуса лъхна свеж 
рец идващ от Стол. В 
стана оживление. Мъките се за
бравиха. Даже и Божко

Б. Николов

Когато минете, по босил<гФмагазинът ; 
предпрИяП**;

кооП0-
леките улици пред 
на Търговското 
„Слога" и земеделската 
рация „Напредък" вина™■ 
намерите бе.-разбррио наолъ. 
кани .стоки: бурета шкафове, 
чки и лр. Значи тези ст°паН 
организации. използват У^ш 
та за пазар* . . *

В такъв случай несгоА”^п* 
двойни — и стоките се 
стяват -и- унищожават — 8 
на хората се пречи..

Освен това някои оттия __ 
ки остават на улицата и а^3 
нощта. Може да се случи А ^ 
чезне нещо.

Поправката траяла към два 
часа. След това Спиридонов по 
днел сметка За изплащане, ко
ято гласела На сума от 18.000 
динара?

и?

Дали има 
че директорът

оправдание това, 
е взел за себе 

си 10.000 динара, а 8.000 — да се 
заплатят на режийния отбор, 
Макар че работата е извършил 
работно време. Отделен въпрос 
е има ли товд уедужно пред
приятие своя Тарифа, според 
които наплаша направените ус

вет-
вколите

стана
малко по-весел...



7(братство*

Половин столетие от първата 

южнославянска художествена изложба Пролетно
настроение

Между изложителите на пър 
вата южнославянска изложба 
личеха творбите на български
те художници. А. Митов с порт 
третите «а военните картини, Я 
Веииш с картините „Контраба 
ндиаТТи” и ,,Назад от пазаря”, 
А. Михов с типичните пейсажи 
,,Искър при Самоков”, Мавро- 
динов с два пейсажа, от които 
един е превъзходен по своята 
рисунка, Мартин Георгиев с 
„Ловец” и др.

Споменатите художници пре 
дават българската природа и 
хората в нея. Като картините

на Мърквичка възбуждат с мо 
тиви из народния живот и кар 
тините на Ник. Михайлов със

Преди повече от половин сто 
легне, през 1904 година в Бел- 

пъвата южно- 
изло-град се състоя

славянска художествена 
жба. По този начин бе осъщес 
гвена идеята за създаване на 
първото художествено друже
ство „Ладо". За организиране 
на това дружество и провежда

сюжети взети от народните пе 
сни.

Идеите на първата художест 
вено дружество „Лада” още жи 
веят. Дадена е идея за откри
ване на такава общоюгослвян 
ска изложба по ослучай 50 годи 
ни от смърта на нашата худож 
ничка и създател на дружест
вото „Лада” Надежда Петро- 
вич. Отправена е и покана за 
учтастие и до българските худо 

Б. Николов

кето на първата южнославян
ска изложба е имала огромна 
роля нашата художничка На
дежда Петровия. Тази изложба 
остави силен отпечатък в на
шето балканско изкуство а о- 
тделно организаторката и иде
йната създателка Надежда Пе- 
трович. Около нея се бяха нало 
жили със своето изкуство 
още и художниците сърби, хъ
рвати, словенци и българи Яко 
пич. Грохар, Стернен, Мештро- 
вич, Михайлов и др. Със сво 
атори на идеите за южнослав- 
ето изкуство те бяха и ишщн 
янското сближение.

Първата художествена изло
жба на южните славяни прес- 
тавлява важна дата в културна
та и политическа история на юж 
ните славяни. В нея участвуваха 
сърби, словешш, хървати, черно 
горци и българи и представиха в 
областта на изобразителното 
изкуство на своите страни. 
Според тогавашната художес
твената оценка изкуството на 
Хърватите и словенците праве 
ще впечателение с формата на 
художествените произведения, 
а на сърбите и българите 
ОьС съдържанието.
Българското списание „Мисъл” 

от 1904 година посвети няколи 
ко страници на тази изложба и 
в критическата статия на 
дрей Протич се изказва поло
жително за изложбата, като ос 
обено отбелязва картините на 
сръбските художници. За пая 
Йованович казва, че компози
цията на неговите многофигур 
ни декоративни картини, сгро 
гата рисунка на лицата и фи
гури цветя и орнаметни по чер 
кви, рицарски дрехи знамена 
покривки за коне, килими, дви 
женията на човешките фигу
ри и коне в „Душановата сват 
ба" са дадени в такова съвър
шенство. че тържествеността 
на съдржанието говори, че Пая 
Йовановигч владее формата и 
я приспособява към сълржани

Преследва ме па всяка крачка любовта, 
спохождащите копнежи възторжено стрелят 
и сякаш сгряват, стоплят моята мечта 
нашепват ми, че тя ще се осъществи.

а

жшщи.

Димитровград Ръка под ръка вървим с обгичта 
м.ечтаем унесено, но с трезвени очи, 
и дишам уверено в крачещата зора, 
която днес и от строежите личи.

„Козара“ прожектирана 

във всички села
И спомням си случка, повтаряща се. певеднаж: 
застанал на кръстопът с димяща цигара, 
пристъпва ми непринудено непознат мъж 
и сякаш не огън търси, а взима от .моята вяра.

ти и тн. В Поганово освен „Ко 
зара“ е прожектиран и фил
мът „Капо".

Дадени са представления и 
за учениците за сметка на учи 
лищата. Счита се, че „Козара" 
до сега са гледали над 2.500 
души от нашите села, а между 
тях е имало и такива, които 
отдавна не са гледали кино- 
представление.

С тази акция дтштровград- 
ският Център за култура и за 
бава много допринесе да сера 
зкъса селската монотония през 
зимата. Сега вечер население
то на село ще има по-интерес 
ни теми на разговори отколко 
то до сега-

Откакто Центърът за култу
ра и забава в Димитровград 
набави ремарке за превоз на 
подвижната 
(преди десетина дни) във всич 
ки села в комуната, в които 
съществуват подходящи поме 
щения е прожектиран домашни 
ят военен филм „КозаРа" и 
„Капо".

С оглед на големия интерес, 
който предизвика „КозаРа“ — 
екранизираната епопея на на- 
родоосвободителната борба в 
някои села този филм е прожек 
тиран и повече пъти. Така в 
Смиловци ,,Козара"е дадена два 
пъти, във В. Одоровци три пъ

киноапарагура

Над мен се стрелкат лястовичи ята

крилата им тънки — ясни пролетни струни — 
как вярата може да бъде крилата, 
щом коловозите тихо се стичат в друми.

Стефан НИКОЛОВ

Б.
Ан-

Още две читанкн ^ 
на българско език ^ ПЪРВАТА СВОБОДНА ГОДИНА Образуването

на общинския съд в Димитровград1
Група рецензенти по издател

ската дейност на български е- 
зик препоръча на Издателския 
съвет при Завода за издаване на 
учебници на НР Сърбия да одо 
бри печатането на читанхи за 
IV и VIII клас за нуждите на 
основните училища с българска 
народност в Югославия.

С това на съставителите на 
читанките Кирил Трайков (IV 
кл.) и Боян Алексов (VIII) е от 
дадено признание за усилията, 
които положиха за изготвянето 
на учебниците.

Все пак първият общински 
съд в Димитровград и останали
те общински съдилища, създаде 
ни на територията на Димит
ровградско имаха положителна 
роля в преследването на наруши 
телите на социалистическите 
норми, против народните недри 
на роля в [заздравяването на нар 

одната власт и за изграждането 
дната власт и за изграждането 
на нови отношения между хора

В първите дни на 1945 година 
бяха образувани органите на на 
родната власт в цяло Димитров 
градско. Не съществуваха само 
съдилищата, но тяхната функ
ция изпълняваха Народоосвобо- 
дителните комитети или наро
дът сам разрешаваше спорните 
въпроси между гражданите.

На 10 март 1945 година в Ди
митровград се свика общоградс
ко събрание за избиране члено
ве на общинския съд. Това ста
на по препоръка на Окръжния 
народоосвободителен комитет от 
гр. Пирот. Според тази препоръ , 
ка в общинския съд трябваше 
да се изберат най-малко 12 чле 
нове, като се именува председа 
тел на съда,, който да бъде пос
тоянен служещ, а останалите да 
имат само съвещателен глас.

В протокола на Общинския ко 
мигет е отбелязано, че на това 
събрание са присъствували чле 
новете гга Общинския комитет и 
представители на населението от 
Димитровград и селата, влиза
щи в състава на общината.

„Събранието се откри точно в 
10 часа преди обед от Борис Та
ков, завеждащ вътрешните ра
боти при Общинския комитет в 
гр. Цариброд, който прочете на 
реждането за избираме на обши 
нехи съд като обясни, че в съда 
трябва да се изберат иай-подхо 
дящи лица, които да работят в 
духа па новото време, да са най 
-полезни Ма широките маси и 
добросъвестни за бъдещата ра 
бота...

...След дълги разисквания 
по въпросите па публичното съ 
братпие с абсолютно мнозинство 
се избраха предложените лица”.

В първия общински съд бяха 
избрани Костадин Еленков Кос 
тов за председател и за присъ- 
дители Александър Димитров, 
Крум Панов, Геро Младенов, 
Владимир Леков, Делчо Илиев, 
Петър Иванов, Алекасндър То
шев, Грозда Станишева, Петър 
Попов, Надежда Атанасова и Са 
шо Мавдов.

местнитевъпроси участвуваха 
комитети на «ародната власт по 
селата. Съдът работеше без за
кони, защото още не съществу
ваха, а своите присъди вземаше 
въз основа на становището, кое 
то съдът заемаше според социа
листическите норми, които се у 
реждаха между населението на 
току освободените краища. В ра 
зрешаването на много гражда- 
иоки дела имаше влияние зако
нодателството на България, по 
което дотогава съдът работеше.

ето.
На изложбата били забеляза 

{Ш и имената Пашко Вучетич 
Йосим Даниловац, Урош Пре
дни, Марко Мурат и др. та.Б.

Б .Николов

^ •• .............
■ I Ш/ШШШШЯШШк■ Босилеградч

ЗАПОЧВАТ АКЦИИТЕ НА [Г0РАНИТЕ
Ярешиик, Назърица и Злидол. 
Залесяването ще започне след 
няколко дни, след стопяване на 
снеговете.

В акциите ще вземат участие 
ученическите бригади на млади 
то горани, младежта и членове
те на Социалистическия съюз. В 
някои села залесяване ще ста
ва и въз основа на местното са
мооблагане.

Преди започване на акциите 
по районите ще бъдат устроени бе 
седи и дадени напътствия и пояс 
пения във връзка със залесява 
нето, за да се подобри качество
то на акциите.

Отделен проблем в акциите 
на младите горани и тази годи
на ещабавката на материал за 
засаждане. Този път от разсад
ника в Крива паланка ще се на 
бавят 15.000 борови фиданки и; 
20.000 акциевм фиданки от район
ната секция за борба срещу е- 
рознята в Ниш, а към 60.000 от 
районната секция във Влади- 
чин хан.

В Босилеград се състоя неотда 
вна съвещание на Общинския 
отбор на младите горани, на ко 
ето се обсъди плана за пролет
ното залесяване в общината.

Според сведения тази пролет 
ще бъдат залесени още 47 хекта 
ра с нови гори, предимно еро 
зивни площи. Най-обемисти ак 
ции по залесяване ще се проБе 
дат в Църнощица. Жеравино,

■- -.дЩ.

Съобщение
В следващия брой четете но 

вия фейлетон.

АПРИЛСКИТЕ СЪБИ
ТИЯ ПРЕЗ 1941 ГО-г 
ДИНА В ДИМИТРОВ
ГРАДСКО

В тозн фейлетон се говори За 
действията На Топлшнка диви 
зил през 1941 година, на фрон
та от гребен плашиш до Мид- 
жор за действията при Димит
ровград и предателството на 
някои офицери от тезй Части.

Фейлетонът е написа» от Б. 
Николов по досега нспублнку- 

матсриалн, отнасяли 
се за войната и^сз апрйл 1941 
година.

Селата Градини, Бачево, Пас- 
кайшил, Петърлаш, Лукавица и 
Сливница, 
състава на тогавашната община 
по-късно избраха свои предста 
вители и делегати п общинския 
съ&

които влизаха във

вани
ВъпрАки оформлението на съ 

да п/ри разрешаването на многоКарел Путрих: Акт
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БЕЛЕЖНИКЪТ „САМПА“ еме, какво натискът, който ше забеляз
ваме у нас, следва да бъде отнесен за сме 
тка на долните слоеве от германското по 
литич еско ръководство. При все това ие 
мога да премълча, че поведението на на
шия съюзник ми създава грижи.

тическото ликвидиране на един първо_ 
степенен франкмасон.

2. Трябва да се даде пълна политичаека амнистия на всички политически зя 
ворници. Целта е двояка: от една страня1, 
болшевиките трябва да бъдагг задоволи 
ни чрез доказателства за нашето прияте 
ство, благоразположение към Русия Л 
лява ориентировка. От друга страна, ние 
ще намекнем на англичаните, че техни
те тежки условия, които до сега само пол 
разбирахме, все повече ни тласкат въ? 
водите на Съветския Съюз. Предполагам 
че наличните държавни въоръжени ' 
ли ще бъдат достатъчни да внушат 
пект у 1500 до 2000 заклети комуниетзд 
ски функционери. Поради това

1. СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ ето да покани Съветския Съюз да изго
ни немците.

Германското правителство и главно- 
комащуването очевидно са разбрали дъл 
бокия смисъл на обявения български не 
утралитет, който преследва едничката 
цел: да спести на нашия народ безполез 
но кръвопролитие, опустошение и стра-

Германските въоръжени сили се на
мират в драматично отстъпление по вси 
чви фронтове. Като се прекланям пред 
несравнимия героизъм на този обичащ 
ни народ, длъжен съм открито да приз
ная своето убеждение, че германската ст 
ратегия не може по,вече да удържи стра дание, а на германокия народ един нов

фронт. Макар и да смятам, че в Берлин 
са ни разбрали добре, от друга страна 
бих помислил, че тъкмо противното е

3. ВЪТРЕШНО ПОЛИТИЧЕСКО ПОЛО
ЖЕНИЕ

То се основава на следните три фак
та, които характеризират народните на
строения :

а) българският народ остава в сър
цето си верен на германския народ и не 
говата безподобна армия. Тази армия ще 
бъде изпратена от Еългария 
Трябва да се подчертае, че народът схва 
ща необходимостта от тази раздяла. Ин 
сгинктът му показва, че не е възможно 
друго разрешение. Деветдесетте и пет на 
сто от българските граждани са убедени 
че войната е изгубена и че трябва да бъ
де намерен някакъв политически изход;

б) българският народ смъртно мрази 
болшевизма и би искал опонтано да се 
противопостави на тази опасност;

тегическия ход на нещагга. Това е факт, 
който макар и да ни отнема цялата на
дежда, е за съжаление горчива истина, си-

Рес-вярно, и то поради сладните причини:
а) представителите на германското 

правителство в България не притежават 
никаква политическа далновидност, защо 
то не дадоха възможност-да бъде прави 
лно разбрано истинското съдържание ма 
правителствената декларация. Предпола 
гам, че по тази причина те са получили 
съответното мъмрене от Берлин. Това си 
лно ги възбуди и огорчи. При такова ду 
шевно състояние лесно може да си пред 
стави човек какви доклади дават те. Ко- 
гато при подобно положение до берлин
ските политически среди достигат „док-

пред която ие можем, да си затваряме 
очите. а

полити
ческата амнистия ще има желания поли 
тически ефект, без да

със сълзи.Обаче много примери доказват, че 
■съществува една възможност, на която 
аз все още се надявам и коягго считам 
за мислима: Англия и Съветския Съюз 
недоверчиво се дебнат един други и вся 
ка една от тия държави би желала да из 
ненада другата с отделно споразумение 
с Германия за сметка на другата държа
ва. Нито една от тия две държави не пе
ка да види Германия напълно разорена. 
Те обаче още се боят от силата й и на-

застраши държав
ната сигурност.

3. Оставкатр на днешния кабинет, хо 
ято ще бъде обявена по радиото, 
по следните причини: става

а) за да замаскираме досега спечеле
ното време и да приспим подозрнеието 
на врага, когато аз се извиня, 
бил възпрепятствуван да 'изпълня

че съм
_ своя

та декларация по обстоятелствата, които 
са вън от силите ми и против които аз 
заставам1;

искат да направят последната стъпка 
ва сепаративен мир. Моето мнение 9, че 
тази стъпка предстои. Коя от двете дър
жави ще я направи първа е въпрос, на 
който оше не може да се отговори сери
озно. Съзнавайки голямата вероятност 
на тази възмЪжносгг, аз смятам напълно, 
реалистично, че германската политика 
може да доведе развоя на войната до ва
жен обрат и по този начин да подпомог
не затруднената стратегия. Затова ни
кой сериозно мислещ нормален човек 
не може да твърди, че Германия била за
губила войната. Както 
изгледа ,,за” и „против”.

Съветската армия се увлича все

б) за успокояване на болшевиките 
за да не помислят, че само съм играл с- 
тях и за да им внуша ,че съм уж техен 
най-добър помощник, за да не прибягват 
до търсене на други средства и пътища 
които биха довели до конфликт е англо-’ 
американците. Закова е необходимо да 
манифестираме още веднъж 
си на братския руски народ;

БАГРЯНОВ-ЛЮБОВИИКЪТ 

НА КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ
надеждата

ладите” и „доказателствата” за „предате 
лството” на България, то не е за учудва 
не, че намират там добра почва.

б) от съветска и англо-американска
та страна се прави всичко възможно за 
засилването на това мнение в официал 
ните германоки политически среди, за да 
бъдат подтикнати към решения, които 
да задълбаят пропаст между Германия 
и България и да ни вмъкнат във война 
с нашия цепен довчерашен съюзник. 
Английското разузнаване игла умни гла
ви, за които подобна игра никак не е м(ь 
чна. Военното ни разузнаване можа да 
констатира сериозни опито в тази насо-

в) при това положение всички жела 
ят правителството да се ориентира към 
Англия, но по никой начин не към Свет 
смия Съюз.

в) за да наведа антло-американците 
между другото на мисълта, че аз отхвър. 
лям даже намека за лоши условия, кое 
то показва, че за такива лоши условия 
като свършен факт изобщо не може да 
се мисли.

4. С оставката си аз давам на регент 
ския съвет възможност да изхаби само
званите водачи на така наречената опо
зиция на 33-те или 13-те. Важно би би
ло да им дадат мандат, за да видят те са 
мите, че зад тях не стои никой. Вярвам, 
че след подобна мярка, която политиче
ски ще ги унищожи, аз ще имам необхо 
димото морално основание да ги ликви
дирам, и то по полицейски ггьт, без да 
биха имали нмщо против това болшеви
ките или англичаните. За протвниците 
тогава бих останал само аз, защото не 
би имало никой друг, с когото те биха 
могли да се договарят. Смятам, че при то 
ва положение бих могъл да придобия за 
България важни външно-политически 
позиции.

5. Колкото и да е дълбоко чувството 
благодарност към германския на-

проявявам Пито офи 
симпатиите си 

Германия. Всеки опит от моя стра
на сигурно ще стигне до ушигге на заин
тересованите и цялата ми политика ше 
бъде срината и би довела нашата страна 
до пълна катастрофа.

се вижда, има

по
вече и повече от победите си. Тя наподо 
Сава човек, който е пил премного 
вино и мих:ли. че целият свят е в крака
та му. Макар и валякът да не 
гъщ, но той все пак се приближава до 
вашите граници, което трябва да имаме 
пред очи.

силно Б. ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗВОД
е всемо- След смела обмисленост, както току- 

що изложих, идвам до следния полити
чески извод който за мен лично е необ
ходим!:Понастоящем откъм Турция и Среди 

земно море не трябва да очакваме ника
ква опасност. Но тази опасност може да 
възникне всеки момент. В най-общи чер 
ти нашито стратегическо положение сега 
може да бъде охарактеризирано по след 
вия начин: ние се намираме между мно 
то огньове, които нашата храбра армия 
не може да загаси. Едничката 
пост се състои в това — да се спасим от 
огъня политичеки, вместо стратегически.

1. И през септеември да лавираме, до- 
като аз не се убедя, че Германия, както 
стратегически, така и политически, най 
стина губи войната.

2. При всички случаи да попречим 
болшевишки или английски войски да 
стъпят на българска земя, като дадем 
достатъчно убедителни доказателства, че 
ние не искаме да печелим време, а смр 
за това — добросъвестно да скъсаме с 
Германия и на дело да преминем на дру 
гата страна.

3. В никакъв случай да не приемаме 
първите предложения на Кайро, които 
при всички обстоятелства биха били теж

ка.

в) и в двата споменати случая най- 
вероятната цел беше да бъдем окупира- 

- ни, още повече, че получих съобщения, 
какво в един определен момент намира
щите се у нас германски войски са полу 

заповед да останат в страната. Вън

възмож

ни ли
от това бяха направени опити да бъдат2. ВЪНШНО ПОЛОЖЕНИЕ
спечелени военни лица и политици за е- 
дии преврат, който би донесъл на бълга 
регаия народ неизразими страдания, а за 
германското оръжие и за германската 
политика — никакво, абсолютно никакво 
подобрение. Получих всевъзможни съоб
щения относно отделянето на Македо
ния, която трябвало да стане един вид 
германски протекторат. Това означава, 
че бихме изгубили Македония завинаги 
и че поколенията биха проклинали късо 
гледството на германската политика. Кол 
кото и да изглежда застрашително това 
съобщение за германски опити, не им) 
вярвам напълно, защото съм убеден, че 
върховното германско държавно ръково

Англея и Съветският .Съюз имат ост
ри противоречия, що се касае до влияни 
ето в Балканските страни. Признаците 
за това бяха изложени на регентския съ1 
»ет в редица доклада.. Англо-сасксонци 
те се опитват сега да ни спечлеят, т. е. 
да ни внушат идеята, че България може 
да спечели само в случай че се опре на 
оста Чърчил—Рузвелт. Но същевременно 
Съветският Съюз

ки. ми на
род, аз не мога да 
циално, нито негласно 
към

4. В' никакъв случай да не позволим' 
страната да бъде болшевизирана и про
тив което трябва да се вземат радикал
ни мерки.

5. Да пазим престола от всякакви по
сегателства, като за тази цел употребим 
всички средства.е точно осведомен за 

маневрите на англо-саксонците.
Легално-политически: Използвайки Ето защо' ние трябва да се ослоним 

на тънката интуиция на върховното гер
манско ръководство и да се надяваме, 
че то разбира нашата трагедия, нашето

да избег 
балкан- 

залагаме
и бм*

В. ПОЛИТИЧЕСКИ МЕТОДИ
психологическото въздействие от появя
ването на Червената армия на нашата 
трапища, Съветският Съюз ще се опита 
да наложи на нашата страна комунисти 
лески режимс преминавайки през някои 
етапи.

Това решение бух провел по следния 
политически план:

1. Регентът Филов трябва да бъде 
политически пожертвуван за тоя план. 
Той беше гръмоотводът за гнева та съю 
зниците. Ролята му е изиграна и тряб
ва сега да се даде на противниците пъл 
но морално удовлетворение като доказа
телство за това, че сме готови да следва- 

политиката 
тивници. НезависимЪ от това български 
ят народ няма да изгуби много от поли-

тежко положение, нашата воля 
нем при всеки случай един нов 
ски фронт, нашето решение да 
цо последния момент на Германияпривързаност
към германската нация. Ако това не 1 
ка, можем савдо да съжаляваме.

дство във всяко отношение е далновид
но и няма да се поддаде на повърхностни 
влияния, конто достигат до него по най- 
различни пътища. Изключено е германс
кият фюрер да не си дава* реална смет
ка за положението и да храни някаква 
омраза или желание за мъст спрямо Въл 
гария, за което действително няма ника
кви причини. Смятам, че може да се при

Посредством военно вмегиателство: 
Ако не сполучи този опит, ще бъде нап
равен втори опит, като бъде намерено 
правдоподобно основание: 
ванего на немските войски в България да 
дадена Червена армия повод да 
йи или едно нелегално правителство,

нашата народнаказал е та

или премина
ВашС дълбоко уважение,

Иван Багрянов” 
(Следва)

на вчерашните см пропи изго- 
ко-
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М. ПЕТРОВ

МУ? С7ПОСО-
&СР МЪ/#,

^ -еМ^ТМкА АЗ

Аасо се
орразоШРМ^>

/7/
(Т ■

зг


