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на Главния отбор на ССРНС към избирателите
ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАН

КИ НА СЪРБИЯ!

Пред приемане на новия Народостопанскн план

ДИМИТРОВГРАДСКИ 

СТОПАНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ
1

по-богат, но-всестрапен и по-кул 
турен. Индустриалното разви
тие, и всичко което придружава 

това развитие, дава в ъзможност 
голКма, част од селското населе
ние да посгЪава на раоота н в'ън 
от селското стопанство, а Марод 
на република СЪрьиИ, чаСт от 
населението, което изклЮчител 
ио живее от селското стопан
ство все повече намалява и 
дпсс то се ч&сли иа около >5% 
от обЩнЯ брои на населението 
осички тези променя са повлия 

вЪрху
иа нашего селячество. 1 о все 

повече се свързва с раоотни- 
ческата класа и все по-масово 
участвува в развитието иа йо
ните социалистически общес
твени отношепиЯ.

По почин на Общинския на 
роден отбор в Димитровград на 
7 март се състоя сЪвеШание по 
въпросите за стопанското раз
витие на общината. На сЪвеЩа 
нието присЪствуваха представи 
тели на народната власт, парти 
йни ръководители, представите 
ли на предпритнЯта и коопера
циите, специалисти по различни 
те отрасли, както и видни гости 
Иван Караиванов, народен пред 
ствител и член на ЦК на СКЮ 
Богдан Стойкович, подпредседа 
тел на, Околийския народен о- 
тбор в Ниш, Тодор Славинскн 
секретар на Околийския отбор 
на ССРН, Бошко Богданович 
подпредседател на Кооператив
ния сЪЮз в Ниш, както и гости 
от съседните обШини. Съвеща
нието о^кри председателя на 
Народния отбор другаря Кирил 
Ташков, «а доклад за състояние 
то на народното стопанство из
несе другаря Митко Манов, на 
чалник стопански отдел при Об 
Шината.

Докладчикът изтъкна, че 
през последните години Дими
тровградската обЩина е пости
гнала значителни стопански у- 
спехи, че годишните планове на 
предприятията са преизпълнени 
и че особено завидни резултати 
са постигнати в областта на сел 
ското стопанство.

В доклада си другаря Манов 
изтЪкпа^ че Димитровградската 
обЩина има 
площ с 22.100 жители 
4700 домакинства. Излиза, че 
на всеки квадратен километър 
живеят 45 жители. В ОбШината 
съществуват и работят 11 пред 
приЯтиЯ от занаятчийско-инду
стриален характер сЪс следното 
производство: производство на

И на тези избори трябва да 
ДоЙд$ до пЪлно изражение на 
шата правилна нациопалпа по
литика. Националните малцин
ства, конто живеЯт в нашата 
Република, !&кто и досега да 
бЪддт пропорционално и рав
ноправно представени в общи
нските и огколпйски 
отбори.

кои от тези предприятия оЩа 
пред тази година Ще получат 
нови производствени помеще
ния и машини и Ще приемат но 
ва работна ръка. »

„При такова състояние, под
черта другаря Манов, нашето 
стопанство през изтеклата го
дина е осъществило обШд про- 
д у к ц и я на стойност от
1.324.240.000 динара или за о- 
коло 29% повече в сравнение с 
1958 година или с други думи 
плана за 1959 година е преиз
пълнен с 4%. Трябва да кажа 
че този проценат важи за на
шето стопанство изобщо, а ■ 
някои отрасли-благоустройство

знаЯтчнйството-предвнденн 
те плановете аа 1961 годяна са 
преизпълнени.

Националният доход през 
година възлезе на

669.831.000 динара, от което 
на индустрия и занаятчийство

динара, з 
на земеделското производство
487.500.000 динара. От това 
произлиза, че на глава от насе 
леннето се пада: бруто продукт 
75.672 динара (в Околията 
154.211 дин.) и национален до
ход 38.000 динара (в Околията 
71.991). Това показва, че наша 
та обЩина заостава в сравнение 
сЪс средното равниЩс на Око
лията. Благодарение на новата 
стопанска насока, на вложениЯ- 
та през следващите години, на 
помоЩта на Републиката за не 
развитите краиЩа, нашата об
Щина след няколко години няма 
вече да сс числи кЪм изостава 
лите краиЩа.

мебели, мъжка н дамска конфе 
кция, производство на обукви, 
обработка и преработка на ко
жи, металопреработка, строител 
ство и пр. По селата сЪЩеству 
ват и 76 частни занаятчийски 
работилници, но това число от 
ден на ден нмалЯва.

Стопанските предприятия в 
Димитровград през последните

На наборите за общински па 
родни отбори и околии в На
родна република СЪрбиЯ, нас
рочени яа 20, отпосио 26 и 27 
март и 16 април, избирателите 
трябва да се определят кой из 
редиците на иай-актиииите бор 
ци ва социализъм Ще поеме от 
говорната а честна длЪжиост) 
па народен отбориик. Тези и 
избори същевременно Ще бЪ- 
дат оЩе един преглед на успе
лите, които сме постигнала в 
изграждането 
—■ преглед па всестранния ико 
комически и културен подем 
който преживяваме, на навЪн- 
редипте успехи в усЪвршенству 
нането па комуналната система, 
на йоните социалистически об
ществени отношения и общото 
подобрение на жизиепото равни 
Ще па трудещите се.

Социалистическа Югославия, 
благодареиис иа правилната по 
литика па Съюаа

народил

МЛАДИ ИЗБИРАТЕЛИ 
МЛАДЕЖИ НА СЪРБИЯ » '• » 'У

?>;*• .Е*,'
ЛИ съзнаниетои Социализмът и нае дело

твоите млади ръце, иа твоите 
трудови победи вЪв фабрики
те, селата, класните стаи н на 
големите стронтеелства из па
шата страна. Младнте строите
ли на социализма имат не са
мо всички възможности за свое

па социализма,

и

ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАН
КИ НА СЬРЬИМ

вссстраннно развитие, ио и 
иЪлиа иодкреиа на общността 
за да използуват тия възможно 
стн за личното п обЩо дооро. 
Машата общност заделя огром 
ни средства не само за учили
ща и други културни н възпи
тат елин заведения, нужни за 
развитието иа младите, но и за 
тяхното физическо развитие н 
забава. Системата на социалис 
тнческата демокрация ви дава 
възможности за нова полити
ческа афнрмацнЯ, за развиване 
на инициативата и творчество 
вЪв всички области/ на нашия 
обЩествсн живот. Младнте ра
ботници н раоотиички участву 
ват в работата ва работннчее 
кнте сЪветн но предприятия
та, 1'олЯм броИ младежи са чле 
повс па народните отбори н те 
хните сЪветн, на ръководства 
та на политическите и обЩес- 
твеии.:* организации и на ор
ганите иа общественото управ
ление.

Млади избиратели, оЩе •'вед 
наж, сЪс своето участие па из
борите, покажете, че нашата 
младеж е предан борец аа со
циалистическото развитие на 
нашата страна.

1959Общинските и околйнски на- 
обЩннските иродни отоори, 

околнпски вечета и вечетата на отпада 182.331.000иа комунис
тите и на Социалистическия 
сЪЮв па трудещите сс иачело 
с другаря Тито сЪс бт^рзи кра 
чки нараства в модерна ииду- 
стрнално-земедслска страна. Раз 
внтиеето на общественото само-

пронаводнтлитс са имали 
голяма роля в осЪЩестаива 
нсто на огромните успехи в иа 
шето развитие, б комуните и 
техните демократически тела
са разрешаващи и се разреша
ват въироси от сракндиевння 
живот на хората. Мародинтс 
отоори като пан — висши ор
гани на управление в комуна
та, с номошта на раоопшмес
ните колективи, политическите 
ооЩествеии оргаииаации, и иа 
избирателите, усиешно са раз- 

конто.

управление вЪв всичките облас 
тя на иашнЯ живот и все по-
иоследоватслното прилагане иа 
социалистическия прницип за 
вЪзпаграждавансто според тру
да, развиха самоииициативата 
иа трудсЩите се до невиждани 
размери. Трудовият човек, гол 
Ямото политическо сЪзиаппе на 
който намери своята пъ
лна нзЯва в непрекъснатото 
раввятне на социализма, с умс 
1ше е разполагал с огрампите 
средства, които му е доверила 
общността. Нашите градове и 
села, цЯлата наша социалисти
ческа Родина, за няколко го
дини само станаха миого по- 
богати, по-хубави и по култур
ни. -Тези успехи увеличиха . о- 
громинЯ международен престиж 
който социалистическа Югосла 
вия придоби сЪс своята борба 
за свобода и независимост, ва 
мир и равноправно сътрудни
чество в света.

48.524 хектара 
и около

Другарят Иван Караивановрешавали проблемите, 
оЪаиит теми на развитие е по 
ставЯл пред всички граждани.

създадени години са постигнали големи 
резултати и сега се намират в 
процеса на разширявания и про 
изводствена реорганизация. Ня

Шовнте комуни,
през последното реорганизира
не,
роЩсствепо 
венчжи условия оЩе но-успешио 
да влиЯЯт ва прогреса на сто-

по-големи, икономически и СВЕТЛИ СТОПАНСКИ 
ПЕРСПЕКТИВИио—силии — имат

I
От прочетения доклад и ста

налите разисквания стана Ясно, 
че през тази година решително 
Ще се продължи със 
и обзавеждането на фабриката 
за гумени нишки. За този обе
кт са получени средства от Ре
публиканския инвестиционен 
фонд на стойност от около 80 
милиона, от които през минала 

(продължение на 3 стр.)

Публично събрание в Босилеград
говорил В. Стоянович председател на ОНО-Враня

накството и за по-иататашиото 
повишаване па жизненото рав
нище, за по-пЪлиото удовле- ^ 
творЯване иа увеличените ма
териални и културни потреби 
на гражданите. Гтародиите от
бори сега имат но-големн нъз 
можности да вЪздеиствуват 
вЪрху по-иататЪшното разви
тие иа системата па самоупра
влението в комуните. Сигурно 
е, че тези свои задължения те 
Ще изпЪлиЯт с успех.

строежа

ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ, 
ТРУДЕЩИ СЕ ОТ 

СЪРБИЯ,

На 4 март Босилеград посве
ти другаря Влайко СтоЯнозич, 
председател на Околийския на 
роден отбор вЪв Враня. Съща 
та вечер в градския киносалон 
той изнесе беседа за нашата въ
трешна полйтн .л и меж*уц,1р(.4 
ната обстановка както и за сто 
ланското развитие на околията 
и Ьссилеградската комуна.

След като до.;ч преглед ьа 
международната обстановка и 
на положителната политическа 
активност на Югославия в све
товната политика, другаря Сто 
йновнч по-подробно се спря на 
спопанските успехи на нашата 
стркна. Т ой изг »кпа небивалия 
промишлен’ подем на Югослав- 
вия и невижданите успехи о об
ластта на селското стопанство', 
конте са резутчт иа нишата 
нова селскостопанска политика, 
на сЪЮзването на кооперацнте 
и частните производители и на 
големите вложения в земедел
ското производство. Той подчер 
та, че Югославия днес има ико
номически връзки с около 60 
страни в света.

степен Ще бъдат заангажирани 
всички обществени фактори Ще 
зависи и развитието на кому
ната.4

Всестранно у засилете своя
та активност по предприятията 
селищата, обЩсстнеио-полити- 
ческите организации и в разни 
те органи па общественото са- 
моупровление та тези избори 
да станат широк всенароден 
договор за попатаЩното нконо 
мнческо-обЩествено и култур
но чхрсобразЯване яа нашите 
градове н села, на цЯлата на
ша социалистическа общност.

Нашите обЩествено-полпти- 
ческн организации сЪс своЯта 
активност трябва да доприне
сат всички избиратели да из
лязат иа изборите и с това 
оЩе един пЪт да покажат сво
ето високо социалистическо сЪ 
знание и обществената одговор 
ност, единството на нашите па 
роди и несломимага воля за по 
-нататъшния всестранен про
грес иа социалистическа Югос 
лавнЯ, за по-добрнЯ, по-всестра 
нниЯ и по-културен живот иа 
нашите трудови хора.

Всички на изборите за на-4 
родни отбори!

Да изберем в народните от
бори иаЙ-нзтЪхнатите и пай 
-активните строители на соци
ализма!

Да живеЯт народните отбо-

Е. Рапгелов
От избори в 

Народна република Сърбия, 
катко и в другите пародии ре
публики през 
години, 
прогрес.

миналите

последните три 
е отбелязан невиждан 

Националният доход 
е увеличал за 60%, над 
210.000 души през това вре
ме постъпиха иа работа в но
вите индустриални предприя
тия и в уреждениЯта.

Бързият темп вк нпдустри- 
развитие] сЪобЩениЯ 

та, ■ търговията и нашата по
литика за модерпизирапе и 
подобряване иа селско-стопан
ското производство 
каха крупни промени в вашето 
село. През последните три го- 

само на територията на

'ШишЛ/ууь\ИЗБИРАТЕЛИ,

196091Пред нас и по-нататЪк сто
ят сериозни задачи. В тая го
дина трябва да изпЪлниа^ Об
ществения петгодишен плап за 
стопанското развитие. Ь.дип- 
ствсно устремЪт на пашите хо 
ра, както и политиката, в ко
ято винаги се е водила смет- 

единството па обЩите и

!

След няколко дни Ще за/- ни очаква беше изказано в 
станем пред избирателните цифри конкретно, Ясно и от 
урни с изборните бюлетини крито. Стана Ясно, че нови- 
н Ще гласуваме за най-до- те комуни стават все пове- 
брите кандидати за обЩин- че истински и културни цев 
ски отборници, които с досе трове, че тяхната икономиче 
гашната си обЩествено-сто- ска моЩ значително е на- 
1<з,нско-политнческа дейност раснала и че те могат да ре 
са доказали, че Ще могат да шават сериозни проблеми из 
изпЪднЯт задачите, които всички области, 
пред тях поставя развоя на И зат0ва нашите изб 
комуната. А тези задачи на теАИ знаЯт 3 какво Ще ^
всички са познати. заШото суват. 3наЯт че предстоЯ. 
на проведените напоследък Шите стопавскв и културни 
предизборни събрания по мероприятия искат активни 
всички наши села и градове и способни Горници, кои- 
се разгледаха въпроси из о- . т0 Ще вмат подкрепата на 
бластта на нашата проми- на „ай-широкнте слоеве на 
шленост, занаятчийство, сел ( нашите трудещи се. 
ско стопанство, култура, про ! 0
света и пр. В разискванията (атова всички до един 
участзуваха хилЯди наши I Ше “влезем на 20-ти, 26-
гражданн членове на Социа | ти и 27 март и Ше гласува- 
листическня сЪЮз. Тези сЪ ? ме за кандидатите, предло- 
брания показаха, че развити *ени от сЪбраяиЯта яа из- 
тго на комуната днес е вЪ- ои рателите, за кандидати, 
прос, който интересува вся- *оито нансти«а Ше се бор- 
чкн граждани. Политиката т' с участието яа хилЯди 
на комуната ва всички е я- наши труженици заплаиува- 
сна: засилване и модернизи ното Да бъде претворено в 
райе на нашето селско сто- деА0 през следващите чети 
панство, разширяване на на- ри Г°ДИНИ> и да се превЪзмо 
шите предприятия, строеж гне изостаналостта на наши 
на нови фабрики, на жили- те К0МУНИ- 
Ша и улици, на нови учили
ща и пЪтиШа, подобрение 
на електроснабдяването, во
доснабдяването... В проведе
ната предизборна кампания 
липсваха разни красноречи
ви изявления. Всичко което

алното

ка за
лични интереси па гражданите, 
са дали такива резултати, че 
основните цели и задачи на то 

Ще се изЪиЪлпЯт ва 
години. Нужно е да о-

преднзвн-

ви план
четири
бърнем и по игтатак ивнмание 
кЪм използуването на

възможности, кЪм пови-

днпн
шилата република бяха вложе
на в селското стопанство око
ло 150 милиарда динара. Бол
шинство от нашите селскосто- 

прне

стопан
ските
шението на производпделиостт 
а на труда кЪм внедряването 
на стимулатпвннте форми па 

специал-
паискн производители 
политиката на стопанско сЪтру вЬзнаграждаване н 

но образование на пропзводи- 
Много

И Вранска аколиЯ, подчерта 
другаря СтоЯиович. през пос
ледните години е постигнала за 
видни резултати в своето сто 
панско развитие. Говорейки за 
стопанското развитие на Боси- 
градската комуна той заяви, че 
вЪв Босилеград съществуват у

диичество сЪс земеделските 
операции, мина кЪм сдружава
не с тЯх н вече се чувствуват 
извънредните икономически и 
обществени резултати. Жнво- 
тЪт на нашето село става все

ко-
телите и спциалистпте.

и тениси вадаоЩе неразрешени 
чн съществуват- в развитието 

жилищното стро- 
строежа на училищ

на градовете,
нтелство, 
ата, здравните, социални и кул 

заведения, в развитието 
ва различите самоуправителнн 

жвлвшви обшности, 
У словвЯ

турни еловия за откриване на малки и 
рентабилни предприятия. В бли 
ско бЪнеЩе Ше се започне с ек 
сплоатацнЯта на богатите рудни 
залежи в Босилеградско. Минна 
та промишленост и аБосилеград 
ско след години Ще може да ан 
гажира целокупния излишек ва 
работна ръка от селата. Кому 

по-нататЪк Ше продЪ-. 
работи върху подобрени 

земе

ри!

Да живее Народна републи
ка Сърбия]

Да живее Федеративна 
родна република Югославия иа 

чело с другаря Тито.

Четете органи —
местни отбори и др. 
ва изпълнението ва тези вада- 
чи съществуват. Народните от 

сЪветн
В ТОЗИ БРОЙ на

бори, работническите 
ррофсЪЮзннте сдружения и ка 
мари в сътрудничество с поли- 

и обществени орга-

• Новини от Босилеград
ф Как ще се праз

нува 25 май

• Наши сола: Звонцн

• Датска притурка
• Интересни новини, 

хумор и пр.

тическнте 
ннзацин
несат за тЯхното 
по-добро осъществяване-.

ната имогат миого да допри 
по-бЪрзо и лжи да

ето и модернизирането на 
делското призводство, а особено 
на животновъдството и овошар 

Председателят на Окол
Нека и тези избори пока

жат високото политическо 
съзнание ва българското 
малцинство и неговата ре-

Затова в народните отбори 
избирайте хора, които с чув- 

отговориост Ще изпЪ-
ството.
ийскиЯ отбор потчерта че костно на

лвЯват своите задачи, та отбо
рите да дават своя пЪлем при
нос в разрешаването ва тези, 

, тъй важни

муната сега може много по са
мостоятелно да се заеме с раз
решаването на различни стопан 
ски въпроси с помоЩта на вси- 
чкя труженици. От това до коЯ

шителност в строителството 
на социализма в Югосла-
взЯ.

■

I
V».-
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ДДУСЕ СПРдвн 

С АГРЕСОРИ^
ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР, НА 
ПРЕС СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ: В ЖЕНЕВА-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

РАЗОРЪЖАВАНЕТОЕдното или другото
Участвуваш десет страни: СССР, Полша, Чехословакия, Румъния, 

България, САЩ, Великобритания, Франция, Италия и Канада
.. Усилията които се полагат за смнрНиане и международ 

а„те отношения и за зГи^н^Гпо"

литТнчКескатаСТориЛентировка на отделните' държави: сега по-ясно 
се вижТ койР"1ква политика води, дали мирът и сьвместно- 
то съществуване са му присърце, дали гискрен привърженик 
Ц борбата за намаляване напрежението и ликвидиране на 
стрденать. война или не

Вчера б Женева започна 
седанието на Комитета 
сетте

| на Америка. В този план се | , Принципът на международ-
предвижда плЪлното ликоиди- ний контрол и инспектиране
ране на национални военни си- представяна, според мненито 
ли в срок от четири години. на Запада, основни принцип
Предполага се, че всЯка стра- за всЯко споразумение по
на Ще изнесе своите планове { разсрЪЪжаването между Из- 
оЩе през първата седмица на тока и Запада. Съветски 
заседанието, но трудно може Ят помощник министър на
да се предвиди как по- на- външните работи ВалериЯн Зо

| татък Ще се развиват разисква рин след Идването си в- Женева
ниЯта. е казал, че неговата делегация

Ако на женевската конферен е получила инструкции ,,да по
ция се намери начин за изна- ложи всички усилия на тези
миране на компромисен план разговори /бързо да се пости-
тогава тези разговори могат гане споразумение за прилага-
да претстаоХ-Яват сериозна кра- |1с на всеобщото и пълно разор
чка към всеобщото разорЪжа Ъжаванс под международен кон

трол":

за-\ на де-
в рамките на възобно

вените разговори по разорЪжа 
вансто. Представители на„ де
сет страни од Изтока и Запа
да Ще разискват за всички до 
ссгеашни предложения из об-

нзв ьн-иматЗначителна роля 
блоковите страни. Тия страни допринесоха много, благодарен» 
на своята дългогодишна последователна политика за създаването

контакти между Запад и Из- 
Днсс те представляват важен дял на световното равнове-

процесав
ласт на разоръжаването 
по пълномощията на ООН. От 
името на Запада в преговорите 
участвуват представителите на 
САЩ, Великобритания, Фран
ция, Канада и Италия, а Из
ток е представен от делегати 
на СССР, Полша, Чехослова
кия, РомЪониЯ и България. 
Съветската делегация вЪзглавЯ 
ва ВалериЯн Зорнн, американ
ската Фредсрик Итон.

За първи пЪт, след четири
надесетгодишни безплодни пре 
говарЯниЯ за намаляване на 
въоръжението и на вЪорЪже- I 
ните сили, Изток и Запад Ще 
бъдат застъпени с еднакъв 
брой: по пет нации от всяка 
страна. ВсЯка страна има ве
че свои разработени планове 
за разоръжаването. Западни
ят план е съставен след мъчи 
телнн преговори между петте 
сили вЪв Вашингтон и Париж. 
Съветът на
пакт, преди няколко дни само, 
му даде окончателната форма.
В плана се предвижда разор
ъжаването да стане в три е- 
тапи и да се провежда под кон 
трол на международна агенция 
по разоръжаването.
Съветският план за разоръжава 
нето бе изнесен пред Общото 
събрание на
на премиер Хрушчов оЩе на 
18 септември 1959 година, по 
време на неговото посещение

а

на благоприятна 1атмосфера за
ток.
сне, а тяхната политика подтиква и облекчава споразумението 

Тъкмо затова каквото и да с нападс-между великите сили. 
ние среЩу нзвЪнблоковнте страни, както и да се спровежда — 
представлява определено покушение за забавяне хода на съ
битията. ОЩе повече сеНа, кошто се подготви срещата на наП-« 
високо равниЩе и когато нзв ьнблоковите страни проявяват 
все по-голяма активност за създаване на по-подходящ климат 
за споразумение между Изток, и ,Запад.

ванс.
Фидел Кастро

Кубинският премиер 
дел Кастро в речта ск 
Хаванския университет " 
заявил, че Куба е в сЪс,.! 
ние успешно да се борв 
Щу всЪЯкакви форми ^ 
рссия и че кубинския 
род може без 
моЩ да победи
те на революцията.

ВЕСТ ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Обстрелване на резиденцията 

на Сукарно

Твърде значително в това отношение е, че през време 
на посещението на сЪ©етскиЯ премиер Хрушчов в азиатските 
страни два—три пЪти е било изтъкнато признанието за рол
ята н/а нзвнбЪлоковите страни и тяхната активност в полза на 
стабилизирането на международната оостановка. Тика напри
мер в официалното комюнике за> разговорите Хрушчов—Неру 
бе изтъкнато, *е съветският премиер ,,високо е окачествил по
литиката, коЯто води Индия, политиката на неутралност. ’ Той 
е добавил, че „тази политика е твърде почитани в СССР" и 
че съветското правителство е „уверено, че Индия. . . водейки 
такава' политика дава ценен принос на деилото за опазване и 
утвърждаване на мира в целия -своят

В Индонезия пЪк съветският премиер е отншел оЩе 
една крачка напред. В комюникето за разговорите с президен
та Сукарно тоИ е отдал оЩе по-непосредствено признание на 
нзвЪнблоковага политика В 
СССР и Индонезия изразяват надежда, че на предстоящите 
конференции на най- ©пешите представители Ще бъдат пови
кани да участвуват в разискванията за проблемите, конто се 
отнасят зц съдбата на човечеството и на света и другите стра
ни, а между тЯх н ония конто не участвуват в съществуващи
те военни пактове, включвайки и страните на Азия и Африка. 
Значи признава се положителното влияние, което из©Ънолоко- 
внте страни сЪс своето участие биха можалн да имат при пре
говорите на високо равниЩе. Нима това не е признание за по
ложителното влияние на политиката на нзвЪнблоковнте стра
ня н на 'тяхната все по-голяма роля върху световните раббги.

на
т щ. 

чУ»Да по. 
непрнят^

На 9 март т. г. едни реакти 
вен военнен самолет изсипа си 
лен картечен огЪн върху пала
тата на председателя Сукарно 
п морския плаж в Джакарта. 
В това нападение бяха ранени 
17 лица, от които няколко по- 
тежко. СъщиЯт самолет обет ре 
ля н председателската палата 
в Богор. През време на този 
инцидент председателят Сукар 
но се намирал в една съседна, 
сграда в Джакарта, кЪдето ръ 
ководел заседанието на Върхов 
ното съвещателно тЯло на Ин
донезия.

Въпреки този инцидент жи
вотът в града продължи да те 
че спокойно.

На следния ден Индонези- ,

ските въздушни сили съобщи
ха, че в самолета, който напра
вил това покушение се намирал 
поручик Даниел Маукар. Ле
тецът бил хв-анат в момента, 
когато се спуснал с парашут от 
самолета с намерение да се при 
обШи кЪм вЪстаничките части 
действуващи иа Западна Ява. 
От официални източници се у- 
знава, че на този офицер Ще се 
сЪди в най-скеро време пред 
извънреден военнен сЪд.

Г
I

Атлантическия

комюникето правителствата но

ООН

* Групата на азиатско-аф. 
рнканските страни при Ор
ганизацията на обединените 
народи Ше поиска свикване 
на извънредна сесия на Об
щото събрание зарад френ
ските опити с ядрени оръ. 
жиЯ а Сахара. Това сЪобШи 
суданският де \егат Омар 
Адел.

Културно сътрудниче
ство между ФНРЮ 

и ЧСР

ООН от страна

На 14 март в Прага меж
Такава извЪнблокова политика, както е познато, с годн-

Югославия. 3
ду ФНРЮ и ЧСР е под-Хрушчов ще пристигне във 

Франция на 23 марш
ни ©ече, твърде последователно, води и 
впрочем, свидетелствув-а и приятелството между нашата стра 
на и народите от Азия и Африка, отделно с Индия и Индоне
зия. Свързва ни еднаквото определяне в световната политика 
— извЪнблоковата политика. От това 
Югославия и нейната политика може само оня, които в съ-

а това, писан план за реализиране 
на споразумението за кул
турно сътрудничество . през 
1960 година. Планът за ку
лтурно сътрудничество пред 
вижда размяна на дейци на 
науката, културата и нзку 
ството на материали и опи
ти из областта на науката, 
просве*Льта н учебното де
ло, гостуване на по един ка 
мерен ансамбъл, изложби 

. на книги и пр.

ИНДОНЕЗИЯизлиза, че Да напада
Четиридесет и осем часа пре 

ди предвнденеото 
на Съветския премиер в Па
риж, френското Министерство 
на външните работи обнародва 
официално съобщение, че Хру 
шчов е отложил посещението

не здр/авослозкото състояние 
на Хрушчов се подобрява и 
той в скоро време Ще бъде 
в състояние да дойде на посе
щение вЪ© Франция.

Според оЩе неофициални ин
формации председателят на Съ 
ветското правителство Ще при 
стигне в Париж в сряда иа 23 
март и Ще остане вЪв Фран
ция до 3 април.

В Джакарта бе официал- 
но съобщено, че председате 
лЯт Сукарно през месеците 
април и май Ще направи по 
сешение на следните държа 
ви: Гвинея, Ирак, Мароко, 
Обединената арабска репуб
лика н Тунис.

Щност не желае смирЯване и преговори и отрича важната роля 
на нзвЪнблоковнте страни, вярва ь студената воина, въпреки 
декларативните изявления за свите намеренеиЯ, когато става 
дума за смирЯшане.

пристигане

И какво тогава, в тая обстановка трябва, да мислим за 
възобновените и засилени антнЮгославски нападки з някои 
страни на социалистическия лагер. Във време, когато премиер 
Хрушчов отдава Ясно признание на извЪнблоковата политика, 
в нЯкои източни страни отново и систематично се подклажда 
кампанията против Югославия. Така например © Албания ми
налия месец е отбележен сЪс значително засилване иа кампа
нията против нашата страна. Вдействителност , в Алб(аниЯ та 
зн кампания против Югославия не е ни спирала, но сепа се 
чу®ствува нарочно н сзЪнателното изостряне — както по ко
личество, така и по съдържание — на тия нападки. Ръководи
телите на Албания, печатът 1 и радиото ежедневно нападат 
нашата страна и нейната политик^ и то на най-вулгарен начин.

по здравословни причини, по
ради заболяване от грип. В съ
общението бе подчертано, че 
Хрушчов много съжалява 
гдето е принуден да остане 
на легло 7 до 10 дена и зато
ва е предложил неговото посе
щение да се отложи за толко 
дни.

яа-
АЛЖИР

Временното алжирско пр« 
вителство в Кайро сЪобШи, 
че за ноз началник на Гене 
ралЩаба на освободителна
та армия в Алжир е назна
чен 35 годишният 
ник Бумедин.

Алжир ще се бори и ио-нататък 

за своята независимостНа 14 март Съветският ам 
басадор в Париж Сергей Вино 
градов посети френския минист 
Ър на външните работи Кув 
ДЪо Мюрвил и му сЪобЩнл,

полков-
Подпредседателят на 

нното алжирско 
и министър на външните 
боти Прим Белкасем 
в интервюто си пред каирския 
вестник ,,Ал гумхурия”, 
невъзможно да се преговаря с 
Франция след неотдавнашните 
изявления на генерал Де Гол.

Алжирското правителство се 
съгласяваше да се приложи при 
нцнпа за самоопределение, кой 
то по-ранно предложи и сами
ят генерал Де Гол, каза Белка 
сем, понеже 
е един реален начин Алжир да 
постигне неза©исимостта си. О

абче с неотдавнашните си изя
вления Де Гол откри същнос
тта на своята политика и дей
ствителните си намерения. Ко- 
лкото се касае до нас, ние сме 
решени да възобновим 6ое>вите 
сражения все докато напълно 
не бъде извоювана независимо 
стта на страната, зарад коЯто 
досега се жертвуваха милион 
наши сънародници, каза под
председателят на Временното 
алжирско правителство. . . Той 
добави, че продължава да се 
разглежда новосъздадената об- 
стано © светлината на изЯвле-

време 
правителствоСъщо такова е положението н вКитай — забелязва се, 

че и там, тъкмо в последно време съществуват тенденции отно 
кампания против Югославия. „Линията"

ра-
ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯво да се разгори 

като че ли даде китайският набЮдател на неотдавнашното за
седание на Варшавския пакт в Москва, който в своята реч 
остро нападна Югославия и нейната политика. Тия нападения 
са дЪлооко противоречиви на декларираните цели на Варшав
ския пакт за непредприемане на каквата и да е >акция, коЯто 
води кЪм заостряне на международното положение. Но вижда 
се, Пекин и Тирана по другояче тълкуват своите задължения 
спрямо мири н смирЯването тЪкмо сега когато се подготовя 
среЩата на най-високо равниЩте н когато такива акции Бред- 
Ят на тези усилия.

съобщиМакмилън ще иосеши 
Норвегия 3|1|ПадтогермансИого пра

вителство е отправило нота 
до Гвинея, в коЯто се закая 
ва, че Ще прекъсне дипло
матическите
нея зарад възстановяването
на дипломатически отноше
ния с Неточна Германий.

че е

ПредседателеЯт на англий 
ското правителство Харолд 
МакмилЪн 
на норвежкото

отношения сприе поканата 
правителс- 
офицнално 
НоврвегиЯ
съпругата 

престои 
•в Норвегия три дена, от 7 
до 10 Юни.

тво да направи 
посеЩеиие на 
Придружаван от 
си МакмилЪн Ще смяташе, че товаВ последно време, покрай тези в Албания и Китай, се 

случих^ подобни антнЮгославски изтъпления 
и Чехия. Човек не може да не се запита: какъв смисъл и цел 
преследват тия н&падения, заЩото самите обвинения са стари 
и ноторно абсурдни. Най-често обвинене напримр, че, Югосла 
вия разбива единството на социалистическия лагере и то за 
сметка на импери/алистите. Като че вътрешното единство на ла 
гера зависи от Югославия, а не от вътрешните отношения меж 
ду самите страни в лагера, от еднаквостта на техните интереси 
и политик/а*. Значи 
— заЩо някои от Изтока смятат, че тъкмо сега им е нужно 
да засилват нападенията против,социалистическа Югославия и 
неейната извЪнблокова политика.

САЩБългариян в
ниЯта на Де Гол, и, че по по
вод на това в най-скоро бъде- СаЩ лансираха сателит те

жЪк 40 килограма, който 
Ще се движи в орбитата 
слънцето между Земята и 
Венера.

СТАРО ПРИЯТЕЛСТВО Ще вероятно Ще се сЪстон за
седание на поавителството.!
Югов за балканското

съшру дни чесигво
Председателят на българско

то правителство Антон Югов 
е заявил в Народното събра
ние. че в скоро бЪдеЩе

ИНДИЯ
не става дума за ново Явление, но за това

На 11 март в Делхи е по 
култури0 ,й дписан договор забиха

сЬрачхо Ип-могли да се организират 
Щи на министрите на външни
те работи от балканските

сътрудничество между 
днЯ и Югославия. Догове 

ПОЛ°6
ДВСТС

наУка

сре-
Едното е сигурно: оня, който действително 

Яване в света, който искрено поддържа
желае емир 

сегашните усилия за стра
ни, на които да се обсъдят и 
разяснят въпроси,
Щи тези страни. На тази 
Ща, според

рът има за цел да се 
рЯт вързкнте между 
страни в областта на 
та и културата.

уреждането на междуна-народните отношения и ликвидирането 
На студената война той Не може

интересува
ла има причини и интереси да 

си с Югославия, и на практика да
сре-

думите на Югов, 
министрите на външните рабо 
ти биха могли

заостря отношенията 
пада извЪнблоковата политика, коЯто тЪкмо

н-а-
сега получава голе

ми признания. Ония, които, като в Албания и Китай, 
настояват отново и съзнателно да подклаждат нападения сре 
Щу Югославия трябва да знаят,

да подготвят и 
среЩата на председателите на 
правителствата на Алб«аниЯ, 
България, Романня, Югославия 
Гърция и Турция, каквото о- 
Ще по-ранно беше

СССРсега

Според в. Правда сток°° 
боротЪт на СССР с АРУГ“ге 

снал с 20% 0

че с това показват, че в същ- 
не им е много до смирЯването в света. Със своятаност

тиЮгославсиа. акция те нападат нзвЪнблоков-ата политика 
бЩо и предизвикват съмнения по отношенне миролюбивите 
усилия на другите страни в лагера пред прдстоящата среЩа на 
високо равниЩе.

ан- предлож нл
страни е нара 
сравнение с миналата

председателят 
правителство Киву Стойка. Съ 
обЩавайки това не във вид на 
предложение, но само като сЮ- 
гжестия, Югов добавил, 
бива да се 
среЩа отведнаж

нзо- на румънското годи-
межДУна." Стокообменът 

СССР и индустриално Ря0'
витите капиталистически
рани е нараснал от

че не
• Нападенията среЩу Югославия 

ждат изолирано — те винаги са били и си остават 
за една определена политика.

очаква една подобна 1953 Д°не могат да се разгле-
указання да разреши 

всички ©Ъпроси, но все пак Ще 
допринесе 
тълкуване на

и*'
за по-доброто про- 

рааличните гле- 
диЩа, като едновременнно

ти.
Л«.|/ е? — к_иои !

под
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На 2 март т. го. в Босиле
град се състоя пленарно засе 
дание ка общинския отбор на 
СССН. На заседанието се раз

исква за зЪпросн вЪа връзка с 
чните организации 
досегашната и бЪдеШата рабо
та на низовите организации в 
общината.

На заседанието присЪстзува 
ха «т председателите на първи 
чните организации 
от всички босилегреад ски се-

хмноапарешението подвижната 
ратура, която неотдавна получи 
като награда ОбШ.ннскнЯ отбор 

на 6о-

НАШАТА МЛАДОСТ кого се може повече младежи. 
Но, от друга страна трябва да 
се обърне внимание и на худо
жественото равнище, а за да 
бъде то обезпечено

Централни тЪржсства-в обшян 
ските центрн

Р ■ |

Във връзка с предстоЯЩето 
чествуване на Деня на Младост
та Републиканският отбор за че 
стване на 25 май отправи 
обШииските и околийски отбо-

на ССРН-да се предата 
енлеградската културно просне 
тна Общност, коЯто се задължа

През тази година централни
те тържества Ще бъдат прове
дени по общинските центрн. Но 
това празнуване трябва да за
почне по селата. Там Ще трябва 
да се организират първите пре 
гледи и на тЯх трябва да учас
твуват по вЪжможност по-гол- 
Ямо число младежи от града, за 
да у&еличат тържествата. За на 
ши условия най-добре би било

ка ССРНкултурно---
просветните обшности би тря
бвало да Ъкажат

ва да организира кннопредстав 
ления вЪа всички 
Шината. Киносалон 
град. ведно с неговите кнно-сЪо 
рження също така бе предаден
на културно-просветната обШно

до
Об-села намного по-гол- 

Яма помощ на селските и дру
ги младежки активи. За- 
цел трябва да бъдат заангажи 
рани всички дейци 
по-извсстни самодейни

Боснле-ри за чествуване на младежкия 
празник окръжно, във което 
дава ценни йрепорЪки около 
праануването на Деня на мла
достта. В писмото се подчер
тава, че 25 май — рожденият 
деп на другаря Тито и Ден на 
младостта е станал всенароден 
празник. От година 
този празник се чсствува все 
по-масовно и

в
тази

на ССРНна нашите 
колек- ст-

На пленарното заседание бе
ше разгледана и 
профсъюзните дружества. Кон 
стантирл се, че вЪп 
тринадесет синдикални органи
зации. намираШн сс на терито
рията на Босилеградската об

ла.тиви: режисьори, 
художници и пр. По този 
подготовките за празника

музиканти, 
начин работата наДокладчиците константнра- 

ха, че само до 18 февруар т. 
година досега са били свикани 
над 22 конференции на низови

на всеки клас од средните учи
лища да се определи едно село, 
което те Ще посетят и кЪдето 
Ще участвуват сЪс своя програ
ма. На
та трябва да се отличат най- 
добрите младежи и девойки: до 
бри кооператори, животнавЪди, 
сЪвременн домакини, младежки

Ще всичкитена година се преврнат в инструмент на 
нашата 
Т рЯбва

културна политика, 
да се настои тази годи ССРН. апо-импозантио. те организации на 

сЪЩо такова число н на събра 
ниЯта н анзбнрателите. Тези 
конференции продължават да 
се свикват и по-нататак. Във

тези прегледи по села-
Щнна са проведени годишни от 
четни събрания. От миньорите 
при мина Мусул спонскано го 

предприятие 
от Босилеград да

стнлннчарското
,,Кнн-Стан” 
отвори окрепнтална работниче
ска столова при мината. Също 
така подвита се и въпрос за 
откриване на амбулатория в Го 
рна Любсуга, та трудсШите да 
не губят времето си за

есички села са направени съ
брания на избирателите, на ко
ито са дадени пояснения върху 
начина на провеждането на из
борите н самото гласуване. Те
зи събрания бяха използвани 

. засили през да се протЪлкуза и Закона за
Младежката седмицата централ социалните осигуровки на земе 
ните тържества Ще бъдат про- делените производители, както 
веденн в навечерието на Деня ц Закона за заЩнта от ерозия. 
на младостта и на самия ден. та. У частв-у вашите в днскусия- 
В нашия случай централното че та потвърдиха, че тези' сЪбра- 
стване Ще стане в Димитров- | НиЯ оа били масово посетени, а 
град, кЪдето и много по-рано , разискзаниЯта от страна на из- 
са се провеждали на този ден [ бирателнте твърде 
традиционните тържества на Така например само на едно сЪ 
бЪгарското национално малцнн- брание з Горно ТлЪмнно са би 
ство. Тази година трябва да се ли поставени повече от дваде- 
направи всичко, а отборите в сет въпроси
Димитровград, Враня „ Боснле- Колкото „ касае избори. 
град Ще отпуснат нужните сред те участвуваЩите на пленарно 
ства, в Димитровград да учис- у0 заседание копста„тираха1 чс

всички приети кандидатни ли
сти са потвърдени, а материали 
те вЪв връзка с изборите са 
вече на лице.

На пленарното заседание бяа 
ха направени разисквания и вЪ 
рху нЯхоц организационно-полц 
тцческн въпроси. Взе се реше
ние при ОбШинскцЯ отбор на 

да бъдат образу
вани комисии, които Ще имат 
за задача да намират най-до
брите начини за разрешение на 
разлнчците проблеми из отдел 
ните области на обЩсствено-по 
литическцЯ живот.

Изтъкна се нуждата за оЩе

активисти, отличили се в стро 
ителството и пр.
Чествуването на 25 маЙ през та 
зи година, както и преди. Ще 

започне в началото на април, 
особено Ще се

Босилеград
по-голЯмото заздравяване на 
низовите организации на СС
РН. Беше отчетено, че от нача
лото на тази година до месец 
март от 7.903 члена на Социа
листическия съюз членски кар 
тй са получили 4.320 "члена, а 
същевремено се реши до 1 ап
рил и останалите членове да по 
лучат този свой организацио
нен документ. Проверката пока 
за, че всички първични органи 
зации имат средени и грижливо 
водени евендентни книги на чле 
новете си, както н на книгите , 
конто служат за вписване на 
платените членски вноски.

Разглеждайки дейността на

по-не-
помоШн,значителни лекарски 

На края на пленарното засе
дание представител на ОбШнн- 
скнЯ отбор на ССРН връчи на
представнлелнтс от низовите о 
ргаинзацпн в Ресси и Райчилоп 
ци дипломи-признание но Око
лийският отбор на ССРН във 
Враня, за добра и успешна об
ществено-политическа дейност 
през 1959 година. От своя стра 
на пленарното заседание донесе 
решение да похвали за добра

оживени.

От миналогодишния фе:тньал в Дчмит[-вгрдд

Републиканският отбор отпра
вя призив към младежките ор
ганизации з.а масовно и търме 
ствено чествуване на този ден. 
Препоръчва се покрай обичай
ните 
та са
съборц, и други организирани 
манифестации да се проведат 
и други облици от празничен 
характер: масовнн излети в пр 
Иродата, ведри срсЩи па град
ската и селска младеок, изпра
щане на чсстцтки, тържествено 
чествуване на пЪлнолегсгвото 
на младите избиратели, преда
ване награди на заслужили про 
светни работници и други по- 
стари другари, които са се из
тъкнали в работата с младеж
та, на изтъкнали се в произ
водството младежи и пр.

на репертоара да бъде по-съ- 
временен, а постановката на 
пиесите и другите точки по-мо
дерна. Това се отнася както за 
сцената, така и за украсата на 
града. На 
трябва да се даде 
едно по-инвентивно разрешава 
не и атези въпроси, което зна 
чи, че трябва да се превъзмог
нат рамките на обичайното.

Към традиционните прсдста- 
вленися., могат да се прибавят 
и редица манифестации от за
бавен характер, които липсваха 
до сега: организиране на младс 
жкн балове, на карнавални ше- 
ств-нЯ, на народни веселия, на 
хумористични съзтезання и пр.

В чествуването на този праз
ник трябва да участвуват и на
шите любителски театри, кина
та, чнталишата, а там кЪдето е 
възможно да се организират и 
гостуваннЯ на известни музикал 
но-театрални ансамбли. Нашите 
ресторанти в тези дни трябва 
да организират съответни забав 
ни вечери, танцови забави, да 
обезпечат културна музика и

твуват 
пи от Босилеградско.

ПраникЪт не е далече. Зада 
чнте, които стаЯт пред общин
ските отбори за честване Деня 
на младостта не са малки. За 
това отборите трябва да бъдат 
попълнени с активни в това от 
ношенне хора, а не с админис
тратори. В отбора трябва да бъ
дат вклЮченеи и младежите — 
активисти.

Време е да се предприемат 
мерки и за пропагандиране на 
тези тържества както и група, 
коЯто Ще осведомява обществе
ността 2-а подготовките и про
веждането на тържествата.

и представителни гру-

комиенте при Общинския от- | 
бор на ССРН в Босилеград за 
седаннето констаитира, че досс !гррегледи

Модейност
на художествена нашите художници 

свобода зафизкултурните гашннте три комисии (идеологи 
I ческата, по съревнованието и 

органнзационата) оа показали 
завидни успехи.

Пленарното заседание намери 
за нужно при всички първични 
организации, освен дружества- | 
та за борба среЩу алкохолизма 
които работеха сериозно 
тивно, да се образуват и спор
тни, пожарникарски и на На
родната техника дрружества.

С пълно съгласие се в-зе и

ССРН

и ак-

раоота и първичните организа
ции в селата Белут, Мусул, и 
Гооно ТлЪмнно. Б* Алексов

НОВИ ФАБРИКИ В ДИМИТРОВГРАД
Засилване па политическата 

деЙпост (продължение от 1 стр )
та година са изразходвани 10 
милиона. Ще се строят произ
водствени помеЩеннЯ на стой
ност од 30 милиона динара. Фа 
брнката Ще произвежда годи
шно 60 тона гумени изделия, С 
нейното изграждане Нишка око 
лия Ще стане най-добрия пронз 
водител на гумени изделия в 
Републиката. БрутопродужтЪт 
Ще се увеличи за повече от 
500 милиона. Ще бъдат прие ги 
около 40 нови работници. Ма
шини за фабриката Ще бъдат 
доставени от Чехословашко.

В Димитровград Ще бъде. от 
крита и фабрика за гумену обу 
вки. Тя Ще има около 200 рабо 
тннка и Ще осъществява бруто 
протукт от 600 милиона. В раз 
изскваниЯта се изтъкна, че реа 
лизирането на тази задача тря
бва да се започне оЩе през та 
зн година.

Покрай тов з блиско бъде
ще и фабрика за кожни обувки 
Ще израстне от сегашна
та обущарска кооперация. В 
проекта се предвижда тя да 
произвежда 1200 чифта обувки 
дневно и в нея да работят 200 
до 250 работника.

ПРЕДАЧНО-ТЪКАЧНА
ФАБРИКА

Особено оживени разисквани 
я станаха по въпроса за откри
ване на памучно предачно-тЪка 
чна фабрика в Димитровград, 
коЯто според пр!оекта трябва 
да бъде цай-голЯмото индустри

ално предприятие в града. За 
тази фабрика сега само се из
работва елаборат, но тя навяр
но Ще бъде построена и с това 
градът Ще получи индустриа
лен хара тер, заЩото само тЯ- 
Ще даде работа иа около 1800 
работника. За нейния строеж 
се предвиждат почти три мнлиа 
рда динара. Брутопродуктът 
на тази фабрика би възлизал 
на 3 до 4 милиарда.

Покрай това предвижда се 
откриване и на цех за производ 
ство на цимент понеже Об Шина 
та разполага сЪс суровини. И 
за това стопанско мероприятие 
са запланувани средства на сто 
йност от 3 милиона динара. Та 
кнва цехове Ще бъдат открити 
н в някои други места на наша 
та околия. След като се прове
дат икономически проучвания 
Ще се пристъпи кЪм реализира 
не и на това мероприятие.

На съвещанието бяха обсЪде 
ни оШе редица други стопански 
проблеми-на ,,Видлич” Ще се 
дадат средства за неговото мо
дернизиране н за подобрението 
на транспорта, а предвиждат 
се значителни средства и за нЯ 

ои други наши предприятия. 
Ще бъде подобрено и електро
снабдяването.

вЪв Високате и тук са Ясни:
Ще бЪде засилено животновъд
ството, а особенео овчарството. 
Предстои откриване на съвре
менни евцеферми. Южната

мо за далекопровода от Дими
тровград до с. Градине са изра 
зходвани 12

Всички тези подготовки око-
милиона динара. 

■Построени са жилиШно-службе 
ни сгради на стойност от 30 
милиона динара. Изградена е 
модерна кланица (4 милиона) 
и направено много за благоус- 
тройването на града. Очаква се 
пЪтя от Ниш кЪм София да бъ 
де провъзгласен за туристиче
ски и в Димитровград да се 
изгради модерен хотел (тури
стически хотел с ресторант, ра 
ботилница за обслужване на 
превозни средства, бензинова 
помпа и пр.) който според про
екта Ще струва 20 милиона ди
нара.

Иа края се изказа другаря 
Богдан Стойкович, който 
черта, че трябва по-смело да се 
пристъпва кЪм реализиране на 
поставените планове особено в 
областта на 
ство. За реализиране на пред» 
стоящите задачи трябва да се 
мобилизират всички

ло чествуването на празника 
не трябва да пречат на ежедне 
оката политическа дейност по част

на Общината трябва да бъде 
превърната в голЯма овоЩна 
градина, а там кЪдето съще
ствуват условия да се засили 
и животновъдството. Предвиж
дат се мелиоративни мероприя
тия в Смиловското поле. По то 
зи ндчнн огромно пространство 
Ще бъде най-рационално 
зувано. ПолевЪдството и по-иа 
татък Ще бъде форсирано в По 
нншавието кЪдето за него съ
ществуват добри условия и къ 
дето вече се получиха отлични 
резултати. Ще се продължи 
сЪс засяване на високодобивна 
та пшеница и хибридната царе
вица. Предстои набавка на но- 

между 
земе-

На-младежките организации, 
против, тази дейност пред Де
ня на младостта трябва да бъ
де ваейлена. В рамките на че
ствуването трябва да се органи 
зират редица беседи, чрез кои- 

се проследи житейския и 
революционен път на другаря 
Тнто, да се възобновят спомени 
те от революционното минало. 
Препоръчва се да се организн 
рат среШл на младежи с учас
тници в народооавободително- 
то движение, да се изнасят ска 

които да се подчертае 
младеж

пр.

Задачи пред „Партизап”, турне 
тичсския сЪЮз п други оргаии- 

аацин

В организирането на фнзкул 
турния събор, п който Ще учас 
твуват венчкн младежки от у- 
чнлншата, предприятията и се
лата, особено трябва да се зало 
жи дружеството за телесно въ
зпитание —с- Партизап’. За 
подготовката на физкултурни 
те упражениЯ трябва да се задъ 
лжат членовете на това дружее 
тво. По селата на тЯх навяр
но Ше окажат помощ просветни 
те работници.

Дружеството на планинарите 
би трябвало да организира пар 
тизански марш по следите на 
бойците от този край до някое 
историческо място, свързано с 
кароднооовободителното движе 
ние .

Дружеството на Червения кр 
Ъст може еда организира дейн
ост от здравно-пропаганден ха
рактер: съревнование, чия улица 
Ще бъде най-чиста, чий двор 
ной-добре подреден и пр. На от 
личилнтс се в това отношение 
младежи и девойки на тЪржест 
-вен да бъдат връчени сЪ отве
ни грамоти и награди.

то да
изпол

зкн, в
мЯстото на нашата 
в социалистическата ни роди
на, нейното участие в строител 
ството, в общественото и ра
ботническо самоуправления и

под

ви земеделски машини, 
които и един комбайн за 
делската кооперация „Нишава” 
в Димитровград. Отбелязани 
бяха и големите резултати при 
провеждане на меринизациЯта 
на овцете. Само през 1959 
дин-а са били меринизирани

/
селското стопан-

пр.

Културно — вабавпа 
активност

сили, да се 
използват младежките бригади 
и самооблагането.

Съвещанието
го-

Досегашните прегледи на ху 
самодейност на 

по случай

подчерта успе- 
на стопанството в Дими- 

тровградско и очерта светлите 
перспективи на 
развой. След няколко 
този стар град на Нишава Ще 
превъзмогне своята

18000 овце.

РАСТЕ И ОБЩЕСТВЕНО
ТО БИТОВО РАВНИЩЕ

хитедожествената 
нашите младежи 
на младостта додадоха отлични 
резултати. В нашите градове и 

(Димитровградско и Босн- 
леградско) това в същност бя
ха най-масови културни мани
фестации през течение на годи 
ната. И през тази година тря 
бва да се настои в тази актив
ност до бъдат вЪклЮчени кол

понататъшния
години

На съвещанието бяха отбеля 
занн и завидни резултати в о- 
бластта на общественото бито
во равнище. Подобренео е еле
ктроснабдяването на града 
лектрифицнрани някои села. Са

села ПОДОБРЕНИЕ НА НАШЕ
ТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО вековна и- 

зостаналост и в крак с остана» 
лите градове на социалистичес- 

ни Родина Ще тръгне 
пред кЪм всестранен прогрес.

Б. Н. — М. Мл.

На съвещанието бе обърна
то голямо внимание на нашето 
селско стопанство. Перспективи

ката на-н е-

вЪртиЯт при мост Манойле.
Разглеждат се възможности 

тая година д започнат работи
те н на участъка Владичин 
Хан — Враня. В този случай 
АвтопЪтЯт би се продължил за 
оЩе 27 км. В Гърделичка 
сура младежите Ше водЯт бор
ба подобна на оная прн Вран- 
дук .Лашко н Бунмнр.

Централният комитет на 
гославската народна младеж е 
запланувал тази година на Ав- 
тспътя да участвуват 452 бри 
гади с 54.240 младежи. Най- 
мнего бригадири Ще Даде 

■ ската младеж — над 60%, 
ед тЯх средношколците — 133 
бригади и студентите 47 брц. 
гади. За уреждане на порси- 
Щата в Гърделичка клцеура Ше 

| работят тринадесет бригади с 
! над 1.500 младежи н девойки, 
| ГолЯм брой - 
I особено опитите

АВТОПЪТ—1960 ГОДИНА топЪтЯ дават възможност на 
младежкотоI

ръководство 
строежа да внесе през таза го
дина нови фооми на работа с 
младежта.

по

Вардар прн Мелет-моста презТазгодишната младежка тру 
дава акция за строеж на Ав- 
топътя започна да 1 март. От 
МалошнЩе край Нищ до Вла- 
днчнн Хан и от Удово до Гев- 
рели се прокарва трасе дълго 
около 107 км. Покрай 30-те 
сцл»ме-прг път прел Мгксд 
янЯ младежта се е наела до 29 

да построи 52 км. път

Гевгели.ково и
От МалошиШе до Владички 

Хан младежките, трудови бри- 
гади( според сведения от ЦК 
на Народната младеж на Сър
бия, трябва да изкопаят и вгра 
дЯт в изкопите един милион н 

хиляди кубически ме

През тази 
идеологическо — 
та работа Ще бъде 
интензивна работа по разясне
нието на проблемите за комуна 
та и стопанско—политическия 
живот на краищата от 
младежите идват, 
запознаването с локалните про
блеми ра комуната, които сЪ- 
Шо така Ше бъдат обсъждани 
Ше спомогнат бригадирите да 
съгледат 

I край.

година новината в 
политическа-

кли-

изразителяа

Ю-

които 
Освен това

шестотнн 
тра пръст, ли построят четири 
(Тунела, от конто два с по над 
300 метра дължина. Също та- 

участЪка МалошнЩе — 
Владички Хан предстои стро- 

моста през Юж
на Морава. ПървиЯат Ще бъде 
построен между Ниш и Леско- 

прн Курвин Град И Ше бъ 
де дълъг 140 метра. Другият 
мост близу до Гърдслица и тре 
тиЯт Ще бъде построен между 
Джеп и Момин Камък, а чет- !

ноември
през Сърбия и да прокара тра 
сето през Грделичка клисура. 

Според сведенията от Дирек 
изграждането на Ав-

сел-
ка на сл-

циЯта, за 
топЪтя в Македония на учас
тъка Удово — Гевгели младе
жките бригади трябва да нзко 
паят и насипят над 470.000 ку

проблем ггге на свояеж на четири

I Много КОВИ 
чаване

курсове за. полу 
на квалификации по 

строителство, техника, поправ
ка и поддържане на пътищата, 
икономията на домакинствата 

I сЪШо така са заплануваш.

вац
■пръст, да по-бнческн метра 

строят 79'различни пропускате 
лнн канали и 23 обекти от же
лезобетон. от които 2 големи

трудови акции, а 
от последните 

две години от строежа на А в-
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' ЗА Л0-Х96ЯВ ИЗГЛЕД НД 

НАШИТЕ ГРАДОВЕ
Обществена хроникаЕдни икономически анални за „Цнлв“

„ТОВА НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО НАС“Доходи и работна ръка
...................................................... ....... ............Ш||1Ш1Ш111ШШ11ШШ11Ш111111ШШ1Ш11Ш|1Ш1 Останалите се спогледнаха, а 

приЯтие седяха няколко души, след това един каза: „Хубаво 
пушеха и си приказваха За. това казано, но струва ми се; че то- 
онова. Стана дума и за послед- ва не се отнася до нас". 
ниЯ пленум на синдиката, на Никой не каза ни 
който са критиуванн 
неправилни Явления в 
предприятия, които не са в сЪ.

Канцеларията на едно преде-

Димитровградското столарско предприятие „Циле” 
през последните години забележи значителни производствени 
успехи. Днес то представлява наи-силното стопанско предпри
ятие в Димитровградско. Надеждите които Комуната полага 
в него са големи.

витрини По-кулГПурно да се у- 
редяШ (витрината не е и не 
може да бъде склад!?), а въ
трешността на нашите ре
сторанти, чакални, учпежде- 

Пр. нужно е да бъде ма 
депна и културно у красена По 
балконите на новите здания 
би било желаШелно да се ви- 
вят саксии с цпеЮя, а По-го 
лема такива (оШ цимент) да 
се Поставят тук-шамо и По 
тротоарите. Чрез д броволпа 
акция е възможно в тези дни 
на ранна пролет до се Прове
де генерални йг,чистите на у- 
лиците. При комуналните от
лели или учреждения би тря
бвало па съществува комисия, 
която пося.оянно да да се зо- 
нимяпа Покрай другото и за 
По-хубавия изглед на града.

Нашите градове менят ли
цето си От ралрнки Ше се 
ПреввъщлШ в истински градо
ве. В Димитровград и Б >си- 
леград са Построени иногоно- 
в I модерни сгради. Поправени 
са и улиците. Така ще се Про

дума.
известни Ьеше вече късно и хората запо 

някои почнаха да си разотиват.
Може би наистина критиката 

отвсствнс с установените норми изказвана на пленума на снндн 
на отношенията между хората катите да не се отнася до пред- 
у н 1С. прнЯтието, за което става ду.

Някой заиЪкаха и потърсиха ма. Може би това предприятие 
вестниците. Един започна глас- е един образцов колектив, кой 
но да чете откЪс из доклада на то е превъзмогнал всички сла- 
Иваи Божичевнч, който беше бости.
подчертан смолив. Той прочете Обаче познато е, че има и та 
изречението, в което се казва, кива предприятия кЪдето все 
че иа заседанията На нЯкои ра- оЩе не е създадена нужната 
ботническн съвети нй владаес демократическа атчосфеера, къ 
напълно демократическа атмос- дето слабо се чува дума на кри 
фера. Там стоеше и това: „Нсо тиката. Има предприятия, в ко 
бходимо е да се обезпечат та- ито не са редки бЮрократичес- 
кива условия Щото всеки рабо- ките прояви, дори и назаконни 
тник Да може свободно да изна постъпки, неправилно реагиране 
ся своето мнение по всички въ на критика, проява на своево- 
просн на предприятието, да го- лие и заобикаляне органа на 
вори за слабостите и да крити- управлението. И в такива пред 
кувя всичко онова, за което смя приЯтиЯ, 
та, че не е добре за колектива хора прочетат критика отправе 
или отделно лице". .

Като прочете, той 
сЪствуваШите, какво мислят и ся до нас/ „Излиза като народ 
дали и в тяхното предприятие ката поговорка: „В чуждия д0м 
има явления, за които се отна- виждаме и сламка, а в своя не 
ся прочестсното. виждаме ни пЪн!

С тази статия целим да разгледаме живота и втъреш- 
н а та организация на това предприятие чрез хода на различни
те показатели. Основната задача на това предприятие, негова-

и оборотни средства, кадровият

ння и

основнитета оозаведеност, 
състав и организациите на труда оа ни познати. Чрез икоио- 
мнческо-плановин анализ на изминатия период — анализ за 
изпълнението на плановете в изминалите години пдвомс до
основнитепоказателн, конто сами поставят или откриват нови 
проолеми. ’1 оя икономически анализ Ясно показва 
те иа управленито,. на р ьконодещите в предприятието какви

на органн-

Оа поставенеите, а какви осъществените пропорции, както и 
това да ли предприятието правилно се е развивало н какви 
са неговите изгледи за премахване на недостатъците и за по
нататъшната правилна раоота.

Чрез анализите на по-раншните резултати, осъществени 
в изминатите периоди, могат да се празят сравнения както в 
рамките на предприятието, така и с други подоонн предприя
тия, а чрез резултатите от сравнените да се изнамерят недо
статъците на сооственото предприятие и да се премахват в 
течението на раоотата 
стта и рентаоилността в полза на предприятието и на общес

твото.

I

Теза дребни неща (не е спо
менат въЮоса за невкусниШе 
фирми, афиши, за заемането 
на Шго Поарите с груби сШпки 
и Пр.)‘могат дчбъдот воЖ1 н 
елемент ва красотата но гра
довете ни, '& тази красоти ни 
е нужна, ние към нея се стре
мим.

с цел да се увеличи рронзводнтелно- когато отговорните

на кЪм такива явления обикко 
попита при вено казват: „Това не се отна-Едннствено такива систематични сравнителни анализи 

дават резултати. Те разкриват вьзможности органите на у- 
празлиението да поставят препрнятисто на ниво па високо 
организирана производителност, Шакт е, че такива анализи 
се оформяват в икономически пропорции, а тези пропорции 
от своя страна представиват аритметическо изражение на оцен 
ката за реалността на плниранинта и на плана', и апостоинннте 
предврителни и текущи икономически фази в изпълнението на 
плана, както и на всички останали фази, конто периодично

ДИМИТРОВГРАД.. 
ПОВЕЧЕ ЦВЕТЯ 
ПО БАЛКОНИТЕ

: 1.

тдължи и занапред. Но в тези 
ранни ПролеШни дни трябва ди 
кажем няколко думи и за мно
го дреони акции, които не из- 
искавиШ големи Парични с*ед- 
<.Шва, а които ще допринесат 
н. шиШе Iродове да иолучиШ 
още Оо-хубив изглед.

Ди вииочием с така нарече
ното зелено строителство. 
Един босилеградчанин вече Пре
дложи създаване на алеи от 
дръвчета ио улиците ни гра
да. Това ^вече е направено в 
хякои Димитровградски улици 
но би трябвало да се' Прддъл- 
жи ао-поП-иШък. Малкият иарк 
иред тютюневото Предприя
тие в Димитровград чака да 
бъде уреден, вещото сегишни- 
ЯШ му изглед не Служи на чест 
ни града. Там трябва да се 
ЗисадяШ делориШиьни дръвче
та, растения и цветя. И дру
ги някои Полянки в грида (ии- 
краП оградата на гарата, При 
гимниЗияШи, триъгълника Под 
долниши рампа и др.) чакиш 
да съдиШ иревърниШи в малки 
градинки. Йаз юоброзните о 
гради от гар Ша към центъ
ра на града би могли да се 
уеднаквят ако бъиаШ Покрити 
оШ сълзящи растения (бръшл
ян) и др ), а ко..ко хубиои би 
било всички частни и оОщес- 
Швени градинки Покрий улица
та да бъдат йзйъ.шени с цве
тя и рози. Общината би тря
бвало да донесе и съ 1ШвеШно 
решение за Поддържане ни фа 
СидиШе и оградиШе, Портите 
и Пр. Такива Стопани развал
ят хубавия изглед на грвда. 
В това отношение могат мке 
I о да поправят и основните 
организ ции на ССРИ.

Нашите сьщес.нвувищи гра- 
. дини трябва да бъд.т По-до

бре уредени: да се Поставяш 
разнообразни удобни Пейки и 
Пр.), Там МОГиш да дойдиш^до 
изрижение и архитектурно- 
декоративните елеменши-Оо- 
сШивяне на бю:т<‘Ве на наши 
риволюциинни дейци (Васил И- 
ваноь Циле, Славко Цанов и 
Пр), Произведения па наши 
скулптори и др. По нашите 
градове трябва да се Поста
вят и реклимно-йроПасиндни 
Шабла добре е Празните стро
ителни Парцели да се оградят 
с Провазорна ограда, нашите

М. Мл. у,

Босилеград:се повтарят в процеса на пронзвостБОто, >^а предприятието., 
•Ьа по-натат'ьшното развитие на предприятието е нужно 

да се съгледа състоянието му и въз основа на тоала да се при 
стъпи, чрез разноооразни икономически пропорции кЪм на
сочването на по-натлшния развои на предприятието. Това е 
сЪЩствено и първично.

Д1 а минем кЪм разглеждането на пропорциите в

' Ш111П|Ш||||11ШШ||М||||||ШП||||||Ш111111111

ПодарТжЪт на Общинския о- 
тбор на 
приеха извънредно радушно, 
като обеЩаха, че през тази" го-

ОбЩинскиЯт отбор на Социа 
листическия съюз в Босилеград 
е наградил с награда съчине
нията на другаря Тнто първич 
пата организация на Социали- 
стическиЯс сЪЮз в село Би
стър, Босилсградско, зарад по
стигнатите успехи през 1959 го 
дина, а в'ь,в връзка сЪс» сЪрев-

приети отделни мерки Щото и 
жените членове ССРНна ССРН по бистЪрчани

ангажират в обЩе-вече да се 
ствено-политическия живот. А- 
ктнвистите на ССРН отиват и 
по околните на Бистър села къ

„Циле":<
дина Ше постигнат оЩе подо
бри резултати в чест на одЪр- 
жаването на V конгрес на

ДОХОДИ И РАБОТНАТА Р ЬКА
дето нзнасЯт специални сказки 
за жените. Такива сказки презЗа да се съгледа един вид ниво на производителността 

в това предприятие нека се опитаме да поставим в съотноше
ние дохода на предприятието и работната ръка през отдел
ните години.

ССРНЮ
ЛЮбо Д. Станой1959 миргодина са изнесени пет

надесет П'Ьти.
кое

нсвапнето по повод чествуване- 
то 40-годищнината на КПЮ и

учител

Ако дохода отбележим Дох, а работната рЪка в произ
водството и администрацията с и, тогава имаме следното поло

СКОЮ.

ЧЕСТВУВАНЕ ПА 8 МАРТНаградата е връчил председа 
телЯт на ОбШинскиЯ отбор на 
ССРН в Босилеград Славчо Со 
тиров на отчетното събрание на 
първичната организация на СС 
РН в ЬистЪр, който се състоя 
в края на месец февруари т.г.

На събранието членовете 
ново обеЩаха, че и в тази годи 
па Ще работят та организация
та да ОЪде пЪрпа в Босилеград 
ско.

Тление

ДРА ГО ВИТ А март 'бе устроен Тържествен 
обед, на който присЪствуваха 
всички жители на селото. След 
обеда жените продължиха сЪс 
програмата! 
посрещнаха хората, изпълнени
те от баба Данка Вариванова, 
две старинни шопски песни, ко
ито някога, в нейно време, се 
пеело в този край на Висока; 
,.Водила коло бела Рада” и 
„Дизайте се гоейе далечни 
стаде вино, ракия”.

Иначе дружеството на сла- 
винските жени е постигнало ю 
леми успехи в идейно-политиче 
ската работа и в блгцгоустрой- 
ването на селото. През минала 
та година, наравно с мъжете 
т.е изграждаха пЪтЯ Пирот — 
Изатовски мост, на участъка 
който минава през ‘СлавинЯ.

С. Виданов

Дох за 1954 1955 1956 1957 1958 1959 — план 1960
----- 159 110 141 272 172 3*21

НИД. 58/07—36 54/58—189 Ьб/о9— 1ЬЬ

312 Жените от село Дрлговита с 
подбрана програма и една ак- 
товка обележиха на търже
ствен начин празника 8 март. 
След зпбавзта беше устроена 
обща трапеза с пародно весе
лие и лотария.

н
60/о4—3^7

Най-шЪзторжено
ОбЩата обществена продукция период се е движило > 

както следата:
от-

1954 1955 1956 1957 1958 1959 
465 331 380 583 583 959

58/57 - 57 * 9/58—166 60/54 — 120 60/54 -41/

Об. пр. за 1960план
Ст*ч*>м«п Виденов929

н. ССРНОрганизацията на 
Бистър е постигнала редица у- 
спехи през течение на 19р9 го
дина. Дскато 1958 година в ме 

ССРН

вИПД. СЛАВИНЯ■5 не-

Показателите потвърждават факта и тенденцията за по ПразниктЪ на жената не ми 
на незабелязано и в Славин- 
я. Дружество ка жените, с по 
моШа на учителя Ратко Петро 
вич, оЩе преди празника изле
зе с пиесата „Суеверни хора”, 
а на 7 март с пиесата „Поми
рение” от СтериЯ и с много пе 
син, след което се продължи с 
веела част до утрото.

стоЯно нарастване на дохода по единица работник както и при 
общата продукция на предприятието. пзклЮчението, което се 
забелязва между 1957 и 19з8 година идва от това, че пред
приятието през 1958 година е имало отделяне ка някои свои 
цехове, които са били в състава на предприятието, а които 

1958 година са се превърнали в самостоятелни предпри-
И Др.)

стната организация на 
са членували 58 лица. Броят 
в 1959 година нарасла на 178 
Проведени са пет о6«Ди конфе
ренции и псвече от 40 събра
ния по махали. Бяха изнесени 
и 23 сказки по различни вЪ-

през
ЯтиЯ („Мех/аник ) „Изграждане”

Всичко това говори и за друго — че производително- 
осцилнрала, а през 1959 година тръгва 

много по-6Ързо и по-силно напред. Колкото се отнася до 
брутопродукт)а от значение е, да се отбележи тенденцията

Тая тен-

просн, конто интересуват земе
делските стопани. Членовете 
получават редовно дневния и 
периодичния печат. Поправени 
са 8,5 км. селски и обЩи пъ- 
тнЩа, залесени 6 ха ерозивни 
терени; отделно от това бяха 
засадени кЪм 1000 орехови дър 
вчета, 
ят. Ч.
наха миналата година да строят 
и нова училищна сграда. В Би
стър има десет учители и те 
всички активно подпомагат деЙ 
ността на ССРН. Полученото 
признание в голяма степен се 
дължи на тях.

На 8стта в това време е

Съобщение на културно — 

Просветната общност 

Димитровград

на постоянното нарастване по един производител, 
денция е и задоволителна когато се има предвид обзаведено-
стта на предприятието и капиталовложенията по единка ра
ботещ.

От друга страна се поставя вЪпрос кои зеЩа влияят 
аамалЯване на брутопродукта по едено лице вЪв връзка с пла 
на за 1960 година? НамалЯванетео на производствения план 
няма оправдание. Това заЩото всички фактори за производ
ство през тази година с много по-благоприЯтнн, отколкото 
по-р<ано. Ако се тръгне от факта, че предприятието през тази 

. година започва производството и с усвоена методология, того- 
ва се поставя вЪпрос заЩо производствения план по едно ли
це за 1960 година е намален. Още повече този вЪзрос изпъ
ква когато се знае, че реализацията на производството е 
твърде добре разрешена и че предприятието благодарение на 
солидното качество на произведенията има голЯмн брой по
требители, които тЪрсЯт неговите произведения и ги купуват.

Ако тези факти се вземат като точни тогава причната 
за понжаването на прав/ата, която така да се каже има гра
фик на функцията У— АХ -Б П като се започне от 1954 година 
насам, лежи в някой друг факт, )а това е 
планиране за /внедряването на нова работна рЪка което пред
приятието е показала в произвводствение план за 1960 год., 
заЩото дакота нарастването на брутопродукта в ервнение с 
1959 г. инд. — 100 е 120, об-ЩествениЯт продукт за същото 
време е 118, а работната рЪка се повишава на. 1*24.

Резултантата на таков-а изказвана иа пропорциите е до
ходът и брутопродукЪт, които както последствие на такова 
планиране показват тенеденциЯ незнатиелно, но реално намал 
Ява не. и то според индекеса за 1959 година (100) така:

Доходът според едно лице Ма 94
БрутопродуктЪт по едно лице 97.
Това показва несъответствието, което сега в началото 

на годината, чрез различните месечни, тримесечни и шестме
сечни производствени планове може да се корегира, а чрез то
ва, т. е. чрез преизпЪлнЯването на предвидения план в отде
лените периоди да се избегне н тенденцията за намаляването

, които тука отлично вире 
леновете на ССРН започ-

Прсдвид па големия интерес, който владае за разсписа- 
ниЯ и обнародван в бр. 18 на в „Братство“ литературен 
конкурс по повод 25 маЙ-^ДенЯ на младостта, управата па 
Културпо-просветпата обЩпост в Нимитровград сЪобЩава, 
че е взела решние да увличи стойността па предвидените 
награди:

награда 
II награда 
Ш награда
1 6000 динара (една награда) 

3000 динара (две награди) 
1500 динара (две награди)

Характерно за дейността' на 
от Бистър е, че са предССРН

Портрети на нашите трудещи се препродавател на Димитровград 
ските ученици.несЪотвеното

Жена — кандидат за отборннк Ето и един откЪс оа нейната 
трудова характеристика: „ДрУ 
гарката, Райна никога не е дош 

подготвена 
Винаги подкрепЯа изложенията 
си чрез демонстриране на мо
дели и останали учебни сред
ства. Умело свързва книжните 
знания с примери от практи
ката... Влага максимални уси
лия учебната реформа да бъ
де правилно приложена в ди- 

училиЩа..— 
заШо

наЩиЯ ССРН,в секцнте на дру
жеството на жените, сЪьета на 
пионерите и др. места, кЪдето 
тЯ активно участвува или заема 
ръководни постове. Тя винаги 
се отзовава на извънучилищна
та работа и, което е по-важно, 
винаги работи с волЯ, радост 
и гебеотрицап.хс. При ш иччо 
ю а тази друг?рче е олицето 
рение на скромността, а рядко 
се намира по- д.остЪпе.1 човек 
от нея.
.— Това е Райна учителката1 

— спонтанно се провикна ня
кой в залата.

И оЩе прдлагаЩиЯт не бе
ше завършил изложението, и 
оШе не беЖе произнесъл името 
й, а прнсЪствуваШнте подкре
пиха кандидатурата на другар 

Райна с Ье сърдечни пЪко 
пляскания. Когато председа- 
телЯат на събранието покани 
присЪтвуцатнте да гасуват 
предложението гора от рЪце се 
подвигна в салона.

Предложението беше единоду 
шно прието. Съгражданите на

Тази вечер голямата зала на 
Дома култура в Димитровград 
беше малка да приеме всички 
гласоподаватели от 
градски райони, които присти
гаха на събранието, свикано 
за да се образуват кандндатни 
листи за отборници на Дими
тровградската обШлна.

Започнаха да се редуват 
предложенията.* Взе думата и 
един работник, който заЯин, че 
е задължен от името на десет 
избиратели да предложи на 
събралите се граждани оЩе е- 
дно лице като кандидат за об
щински отборннк.

— Позволете ми, другарки 
и другари, да предложе една 
1<2ша съгражданка, кой*го от
давна вече заслужено носи на
званието народен отборннк. Тя 
е учителка в нашиЯ град, но 
освен редовната интензивна ра 
бота в училището, всичкото си 
свободно време исползува за ра 
бота в обществено-политичес
ките организации. Не се е слу
чило нея да не видим на 

/ една някоя от конференциите на

ла е не на часовете си\
II и Ш

митровградските 
Сега ст1ава разбираемо 
децата с радост посещават не
йните часове те знаят, че- 
преде сееб си имат възпитател, 
който влага непосилен труд Да 
им помогне да овладеят знани
ята.

На производителността, която идва като последица от грешки
те при плануването, тъкмо зарад отсъствието на по-обстоен 
анализ на новия план.

Разбира се, че никак не трябва да смятаме, че новопрн- 
работна рЪка (11% от съществуващата до сега) е приетата

чина за това състояние, макар че частично н тя е допринесла 
за същото. По-силни са аргументите, че въпреки новоприетата, 
недостатъчно квалифицирана работна ръка, продуктивността 
и в т*аЯ година в никой случай не трябва да показва тенден
ция за намаляване, ако вече не може да покаже нарастване, 
каквото е характерно за досегашния ход на предприятието.

Доказателство за неоправданото намаляване на пронзво 
днтелността, според плана за тази година, 
анализите за съоръженията и обааведеността на предприЯги 
ето през периода, в който до сега разглеждахме положението 
на предприятието, Цветан ВАСЕВ

Избирателите 
бат, когато стигнат

не Ше се колс
до името

на другарката Райна Голубо-- 
вич, написано в изборните бю
летини — те Ще го обкръжат, 
заЩото искат да имат за оТ' 
борници хора, които предзнно^ 
Ще работят за развитието **>, 
Комуната.

Райна Голубович

другарката Райн^ имат пЪлио 
доверие в нея, заЩото тя и до 
сега безпрекорно изпълняваше 
дълга си на народен отборннк 
и усърден труженик. Като у- 
читлеката другарката Райна се 
ползува с голЯм авторитет меж 
ду своите колеги. Тя е любим

потвърждават и

Б, Асене*
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Предизборни дни в Желюша ИЗГЛЕДИ ЗА ДИМИТРОВ 

ГРАДСКОТО ЛОЗАРСТВОРезултати на един договор
Това не е било отдавна. Са

мо един месец е наминал от о- 
иаЯ вечер когато членовете на 
ССРН в село ЖелЮша се съ
браха на едно предизборно съ
брание да обсЪдЯт вЪпроса за 
кандидатиране на отборници в 
Народния отбор па общината 
в Димитровград. ОбсЬждаха, ра 
зискваха, предлагаха и пак об 

... И на краЯ дойдоха 
до заключението, че отборнипи 
трябва да бЪдат опия най-актив 
ните, които 1Де умеЯт да се бор 
Ят „вЪв властта" за социалис
тическото строителство на Ко
муната.
Но не само това беше предмет 

па заседанието: мпого се говори 
»а миналогодишната работа по 
благоустройвансто на селото и 
за новите потреби... И, ей така, 
с малко повече глЪчка, започ
наха да падат предложения по 
плана какво и кога трябва да се 
направи в селото докато „върба 
та не иапупи” я не -озеленеЯт 
нивЯта,заЩото после нЯма вре
ме.

ми се, че тук има и малко сим- 
волика-евстна иа 8 март, на пра 
зника иа жените Това, нЯкЯк 
му дойде като паграда на Дру
жеството на жените за тЯхпата

здето няколко години наред не 
може да съзрее, все неШо ше го

за религията. Закона 
алпи осигуровки ма

ра и 4,87 хектар^ трета класа. 
Само за няколко месеца тези 
повърхности намаляха с около 
3 хектара, от които най-много 
парцелите пЪр8а класа (с 1.21 
хектар). Хората променят лоз
ята в пасбнШа н ниви. А при
чините, така поне те ни ооЯсна 
ват когато дойдат тук, бнлн 
значителният чист кадастЪрски 
доход, който изнася за първа 
класа лозя 97.000, за втора— 
80.000 н за трета 63.000 на е- 
дин хектар. Все пак едва ли то 
ва е причината. ОбШо познато 
е че чнстиЯт кадастЪрски до
ход у нас не е голЯм, ннто за 
една култура, заЩото е обработ 
вен върху средните възможни 
добиви.

В Димитровград от една’ го
дина насам постепенно намаля
ват плоЩите на лозята. Един 
след друг частните производи
тели. които, да споменем и то
ва, не са само лозари, унищо
жават лозата и превръщат пар 
целите в ниви. ливади. овоЩар 
ници или пасбиЩа. Явлението 
на пръв поглед, когато се взе
мат под внимание новите уси
лия в селското стопанство, орн 
ентнровката кЪм сдружаване на 
частните производители с коо
перациите, обеезпокоЯва, но...

Най-напред отидохме в кадас 
тЪра на Димитровградската о- 
бШина.

— Как тълкувате намалява
нето на лозята в Димитров
град?

Хората идват и тЪрсат пром
яна на културите и ние промен 
Яме, отписваме. Димитровград 
има лозя около 32 хектара. От 
това 13 хектара I класа, 15-вто

за сопи- 
селскосто- 

много 
теме 

интересуват 
предприемчивите желЮшапн.

закачи, и никак ке можем ДЛ 
получим дооив, който да по
кри всички разноски. Нашите 
лозя са стари, оредели, земята 
и климатът изглежда не под
хождат за лозя в наший край 
и ето.изчезват постепенно. Дай 
ъкЪт нс е голям, когато година 
та с добра за 
няколко години не ни върви 

засаждаме нови нЯма смет
ка. Затова гн унищожаваме, ■ 
сс насочваме кЪм по-нзноенкто 
и доходни култури- 
бнвна пшеница, фуражни храни 
хиоридна царевица, които в сЪ 

с кооперацията дават 
добри доходи. Ние впро 

никога и не ^:ме били лоза- 
бяхме такива. Щеше да 

10 декара нови, мла-

панските производители, 
беседи на селскостопански 
които най-много

Предязборпата 
първичната организация в село 
ЖелЮша ето това е тЯ. Резулта 
тт.тс от нея могат да се пресмет 
нат н в пари и в трудодни, ио 
заШ.о това? Важно е другото. До 
гозорЪт на члеповете иа ССРН, 
на предизборпото сЪбрапие, е 
изпЪлнеп успешно п селото е 
станало по-хубаво и по-чисто: 
свети вечер и има мост през Ни 
шапа. Изборите есе посрещат с 
попи трудови победи. А когато 
дойдат те тогава Ще тръгнат 
»'Ъм избирателните урни както

активност на

мислЯха лозята, но ето

високодо-

дружие
многн
чем
ри, ако 
има поне 
ди лозя, а то само едно малко 
лозе е насадено през последни-

ЧАСТНИТЕ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛИ КАЗВАТ...

■;а акциите миналата година и 
сега Няма „келепир" от лозЯта ве 

че. Годините се промениха, гро
всички.

м. н. н. те пет-шсст години.
СТАНОВИЩЕТО НА СПЕ- 

ЦИАЛИСТИТЕ
работа. коЯто не е по-малка от 
нашата, заЩото и те бЯха ньв- 
сЯкЪде, вЪв вепчки трудови ак
ции с иас. А селото има елек- 
тричсство-схтЯт радиоапарати 
сЪскат радиаторитее...

Все пак това е по-малЪк ус
пех од моста и пЪтнЩата. Там 
е било мЪчиото-грсди,чакЪл, ка- 
мЪк, прЪст. Но договорът ст 
предизборното събрание е изп
ълнен: мостЪт през Нишава е 
направен; 3,5 километра пЪт 
сГЬЩо. Сега остава оЩе малко ра 
бота за доуреждапето па село
то, но ето и оЩс малко време 
има заЩото март бързо Ще си 
отиде.

В тиЯ студии предпролетпи ве 
чери рЯдко кой остава в кЪЩн. 
Винаги сс на^ри начин да се 
съберат хората в училището 
или па друго място и да се ор- 
гапнзира кЯкоЯ беседа. Досега 
вече изслушаха беседи за рак,

ЗВОНСКА БАНЯ ПРЕД НОВИЯ СЕЗОН
— Предлагам да извозим

камЪк и чакЪл за пЪтЯ кЪм ,Ла 
нчина махала*'....

— Аз предлагам да поправим 
и другите пЪтиЩа, заЩото и по 
тЯх газим калта-добавн друг се 
лЯпип...

— Аз смЯтам, че трябва да па 
правим моста през Нишава, за- 
Щото постоЯнпо пи трябва, по 
знаете, трябва пи н улично о- 
светлепие. Ето, далекопроводът 
е пад главите ни, а пЯмаме ули
чно осветление,газим калта и се 
спЪвамс в тЪмппиата...

И мпого оЩе предложения да 
доха членовете на ССРН тази 
вечер. И то пе бе отдавпа, едни

Агрономите имат свое мнение 
по въпроса, което не се разли
чава много от това на произво
дителите:

Пиротско е лозарски кран. 
Крайната граница на лозЯта • 

Градини. Оттатък границата 
кЪм Драгоман не вирее лозата, 
ннто пък овоЩиЯта, които са 
среЩат в 
Други, 
ат в
най-много лозя са в 1Л1 класа, 
атова говори, че условия за ло
зарство в Димитровград нЯма. 
Климатът ие подхожда, вемЯта 
не е лозарска, много труд тря
бва да се вложи, а примитивна 
та обработка не може да обез
печи нужната нега, коЯто тряб
ва да бъде по-голЯма отколко- 
то в Желюша или по надолу 
кЪм пиротските села. Тъкмо за 
това в перспективния план за 
стопанското развитие на Дими 
тровградско и не се предвиждат 
никакви мероприятия за лозар 
ството. Насоката ни е кЪм пше 
ннца, царевица, овоЩиЯ и отгле 
ждане на едър добитък. Значи 
нуждаем се от нивн, овоЩарни 
ци и фуражни комплекси, заЩо 
то икономическите пресмЯтсниЯ 
показват, че нашето селскосто- 
панство трябва да вЪрви по тиЯ 
релси занапред.

Малката неофициална анкета 
приключва тук. А от нея се ви 
жда ясно, че няма място за тре 
йога. Старите, оредели лозЯ, 
разхвърлени из Козарица, Неш 
ково и други места, преживя
ват последните си години.

Сегашното намаляване на ло
зарските парцели е само сигнал 
за тяхното изчезване и превръ 
Щането им в овоЩарници, ниви 
или фуражни комплекси. Ико
номическата сметка на самите 
частни производители е по-сн-

ПЪРВИ МАЙ - ПЪРВО КЪПАНЕ
Юли и ав-Че полека-лека до

Ще се изпълни и послед-
Пред прага на предстоящия 

курортен поход решихме да о- 
биколим и нашата прочута „жи 
ва, згода" — Звонска баня, да 
видим старата граница между 
Звонци и Тр. Одоровци, която 
по-ранно била прокарана така,

Под прЯсното впечатление от 
тиЯ приказки вървяхме към 
Звонска баня и при всеки шум 
в гората мигновено извЪрЩах- 
ме глави. Що го знаеш, всичко 
се случва. . . Вярно, мунгосЪт 
не е голям като погановската

густ
ниЯт коридор с дюшеци и им- в
провизирани легла.

ПРОПАГАНДА 
НЕ Е НУЖНА

Въпрочем какво преставлЯ- 
втт нколкотоЯ нови помещения с 
70 нови креветеи, с които та
зи година бантЯд Ще се обога
ти, когато числото на посетите
лите нараства в „геометрическа 
прогресия". Ето, част от статн 
етическите сведения:

лозята-праскова, я 
За нас лозЯта престав- 

ЖелЮша. В Градини пЪ*

месец само измина оттогава.
Дпес всички тиЯ предложспиЯ 

са реализирани...
— СпоЩн ^петнаха улиците, 

каза Владимир Миланов. Струва

1959г
1786 пооетителм 

само от Ннш, Пирот, Лясковец 
и Скопйе.

1Ь56 г.
1108

Десятки гости фигурират в 
докладите и от Неготин, Бел
град, Сомбор, Словения, Черна 
Гора... цяла Югославия.

Въпреки това управителят на 
банИга Моша Адамовнч и дире

Димитровград:

ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРЯ ■ ‘ШШШ /
ПетЪк е пазарен ден в Дими 

тровград. Гъмжи от хора из у- 
лицнте на града-селЯни с агнета 
селянки с кошници, от които се 
подават гърнета с млЯко, мас
ло, или само яйца. ОЩе нс при 
стигнали до пазаря вече угооар 
Ят продажба. сЪс Димитровград 
ски домакини, железничари, слу 
жители, дами, дошли от Ннш, 
Пирот или от по-далече, заЩо
то „димитровградски петък" с 
познат, може би наЙ-много за
рад евтиният* на продуктите, 
конто могат да се намерят тук.

Една домакиня, дЪржи кош
ница н разговаря с приятелка 

..Купих! Много млечни 
продукти и яйца има сега, но о 
нова, което ни трябва няма. 
Малко спанак, друго хич. Зна
еш ли, че у нас и караници ста 
ват за това пусто Ядене...".

град, заЩото потреблението на 
тези продукти вече е много гол 
ямо.

ктор на гостилннчарското пред 
нрпЯтиг Тодор Станоев не гу
бят хладнокЪрвие и пред 
паплнв на гости

тоя
даже засил 

ьот пропагндата, рекламата. И 
интересно е, че никой, след ка 
то му измине почивката, не о- 
тива недоволен или револтиран 
от недостатъчния конфорт — 
напротив, изключение са ония,

ТрЯбв* ли тогава зарад поме 
Щение да държим града без нс 
обходимнте хранителни 
които можем да намерим из па 
зарите на страната ни в големи 
количества?

и,
СТОКИ,

-1

Жизописната долина на река Ерма

Пролетта настъпва. Как Ще 
се снабдяваме сЪс зеленчук, 
Ще има ли караници зарад „пу 

ядене" в многото Димитров 
семейства, зависи от 

Юли".

мечка, но е по страшен кърво- 
пиЯ

мЪжкнЯт от жен-чеда дели 
екип басейн, въпреки че са под разправят, че по адри- 

острови след като
конто на идната година пак да 
не се повърнат и със себе си 
нс поведат оШе нови поклоним 
ци. Какво ли пЪк Ще бъде, ко 
гато в Юди бъдат пуснати в дви 
жение до самата баня автобус
ните линии от Аесковац и Пи
рот през Бабушиица и Валниш 
(останали са оШе няколко кило 
метара за довършване), а сЪ- 
Щсвремено по теснолинейката 
се поточат повече пЪтнишки 
вагончета след локомотивната?

ЗАПЛАНУВАНО Е И...
За предстоящото лято в най 

кЪс срок Ще се направят и ня
колко отделени кади за желае 
Щите отделно да се кЪпЯт.

Осигурен е постоянен приток 
на електричество от агрегата в 
Ракита, който Дава ток с една
ква сила. Управата е предполага 
ла- че това „светлинно” меро
приятие не Ще бъде по волята 
на младежта, затова, в договор 
с лесничейните органи е запла 
нувала веднага да се прокара 
една хубава и дЪлга алея през 
гората, коЯто да започне от ба 
нЯта и отиде до подножието на 
импозантната стена „Стража 
та" — нея не Ще осветляват 
лампиони.

атнческнте 
за годнна-две ликвидирал зем- 
новодите, 1в-лечугитс, се обър
нал кЪм кокошките.

едни покрив.
МУНГОСЪТ Е ИЗБЯГАЛСТО

градски
,/Гъргопрехрана",
„Нишава“. И. разбира сс, от 
Съвета по стопанството при О 
бЩнната, заЩото старата пого
ворка се знае „ако не Щеш с до 
бро...”

А то се„7 Трета ссДмнц-а става как зво 
нчаии и съседите им бнЯт тре
вога: мунгосЪт,. славният 
трбител иа различни нежела
телни влечуги, избягал! Тъкмо 
се бил опитомил, когато на па
зачът му паднало на ум, че за 

тоя

знае, след птиците по еволЮ- 
ционата скала на ред идват 
бозайниците!

из-
та си:

НА 1 МАЙ ЗАПОЧВА
ЗаЩо тъкмо Први май (праз 

ннка на трудещите се1) е изъб- 
ран за откриване на тазгодиш 
ниЯ туристическо 
сезон в този почивен център 
за нас остава малка тайна. Оба 
че, програмата е тържествена 
И продуховена: преди банката 
и през време на банкета се по
зволява безплатно кЪпане в но 
вите басейни обложени не с 
2.000 годишни тухли, а сЪс 
сини красиви лъскави плочки. 
След бнкета гостите Ще бЪдат 
мокри сами по себе си и бани 
не Ще им бъдат нужни. Освен 
официално поканените на тър
жеството Ще присЪствуват и 
40 социални осигураници от 
Нишка околия, които Ще изка
рат част от годишната си по
чивка в банята. Ресторантът, 
вилите, ^амбулаторията — Ще 
започнат работата в пълния си 
сЪстав: лекар, поЩннк лекар 
келнери, кабапчин, народен ор
кестър н певица — всичко ос
новно нужно на една баня. Пак 
Ще се проточи весела песен 
под високото кале, планинска
та ноЩна тишина Ще се отдръ 
пие смутено до следната зима.

лна от хилавата лозарска тра.* 
диция на Димитровград.прсвЪртливат* марта на 

топлЮбив медитерански 
Ятел не е зле да се направи е- 

Юрганче. Обаче животното

при м. н. и.СЕМИНАР ЗА СЕ
КРЕТАРИ НА ПЪР
ВИЧНИТЕ ОРГАНИ

ЗАЦИИ НА СК

курортенНе само тая домакиня се оп
лаква. Проблемът за снабдява
нето сЪс зеленчук е вече много 
стар в Димитровград, 
псе еоЩе не е решен. И не само 

Няма достатъ- 
количество и добър асорти

дно
нямало разбирателство за лу- 

Щом откре- Вести от село Погановоксозни подарци 
хналино ето вратичката на клетката 

измъкнало и цап!-цап!- На едао неотдавнашно събра
ние Плгановчаии решиха да 
снабдяг селският салон с нова 
пейки Този въ 1рос те решиха 
твърде просто: сядадоха се 
групи от по тра домакинства, 
които се самозадъаж^ха да из
работят по една шйка. За 8 
март задължението беше изпъл
нено. Направените пейки въз
лизат на стсйяост 120.000 
динара. *

В чест на взборнте в Пога
ново се провежда шахматен 
турнир, в кьйто участвуват мно
го служители и земеделски про
изводители. Първото място за
сега държи Илия Петров с де
сет точки.

е
Първичната оргаввзацвя ва 

Съкна ва комунистите в Пога
ново прие на 
събрание трима нови членове; 
Витомнр Георгиев, Илия Ива
нов и Антица Стайкова—аеме- 
делски производители от По
ганово.

то се
цап! — поело кЪм Стражата. 
Оттогава драсне ли се нЯкой 
при брЪснение всички 
све, и нЬега мунгосат га уапал! 
Майките заплашват децата си: 
Я, прибирай се. че

свеж зеленчук, 
чно 
меут 
в магазините 
град.

Тези дни, по почви н.я Об
щинския комитет на СКС в Ди
митровград е бил проведен 
минар за секретарите па пър
вичните организации на СКС 
и за првтеедателите 
те организации 1_

на консервиран зеленчук 
на Димитров-

казват:
се-

те изеде 
а мъжете разправят,

А градЪт е вече голЯм и ста 
домакинска традициЯ-есе- 

запасЯване с туршн и други
мунгосат,

уж мунгосЪт предпочитал 
да дебне жените, та затова са- 

мЪжете могат да отиват на 
баня и тем подобни. . .

на низови-рата 
нно
консервирани продукти е изчез 

заЩото домакините не са 
домакини, а работни 

обществени

ва ССРН. че

На семвнаря са били разгле- 
Методи на ра

монала, 
вече само данв темите: 

ботата в първичните организа- 
СКС, Общественият 

ва сто-
служителкички,

делЯтелкн; и нЯмат ции на
пляя и перспективите 
ланското развитие на комуната; 
За подобряването на селското 

и някоя текущи

време за 
стари форми на дома- Пръскане на овощин 

дръвчетаВСИЧКИ 
кннетвуване.

Търговията в Димитровград 
изглежда не е разбрала всичко 
това и все оЩе си 
Руско и Владо градинаря 
частният зарзаватчиЯ Киро са 
достатъчни да снабдяват насе-

И оШе едно: първият мунгос 
е избягал, но в Юли банския
климат и курортна атмосфера 
Ще ползуват оШе пет адриати
чески госта — оШе пет мунго- 
са Ще дойдат от топлия Хвар 

предприемчивият

Земеделската кооперация в 
тези дви 

на

стопанство, 
проблеми.

Ссмиварят ва секоетарвте на
първичните оргавизлпии ва СКС
с тр*я я три денл, л за предсе- 

на низовите оргави- 
на ССРН двлдни.

Поганово провежда 
полелна акция — пръскане

овощни дръвчета Пръс-

мисли, че
или

всички
кането на дръвчетата провежда 

кооперацията Н.
— ни каза 
Бай Тоша Икел.техяират на 

Стоядвнов. П. К.леннето сЪс зеленчук.
Но да ли само това е причи-

дателнте 
зацнн

последното си

на.
Зеленчукът е „несигурна 
ка" коЯто иска много „замет , 
губи бързо на тегло, трябват 
много грижи за поддржане све 
жостта му, има

сто- десетина дни по-рано отколко- 
то в обикновите студени леехи.

На един квадратен метър 
студена леха се хвърля 1 грам се 
ме а на полу топла,леха 0,75 гра
ма. При засяване семето се сме 
сва с пЯсЪк или просеЯиа пе
пел в размер 1:10.

ва да бъде нормално влажен. 
Торът се слага равномерно 

височина от -

то температурата на въздуха 
и почвата е оШе низка, то мяс
тото за тЮтЮлевите лехи тряб
ва да 
то от

в
35—40тра * на 

см. Следе като торът се слег
не (3—4 дена) върху него се 
слага дребна прЪст, смесена с 
добре угннл овчи тор в раз- 

1:1. Към тази смес може 
пЯсЪк,

*
бъде сухо, топло, закри- 
ветрове, огрято от слЪ- 

него близко да и-

много бракува 
разбира се, не Денят на женете 8 март бе 

тържествено отпразнуван в По
ганово, Жените— самодейци се 
представиха с отбрана програ- 
м«. За отбелязване 
иевието на пиесата

не при него и, 
дава големи печалби.

Може би това пречи на ..Тъ- 
ргопрехрана да се заеме сЪс 
снабдяването на града сЪс зе-

произведения, а яе 
постоЯно изтЪ- 
помеШениЯ Пог

меЩениЯ могат да се намерят 
в града. Дори ако действително 
ги нЯма може да се изгради е- 
дна барака на самия пазар, или 

нзвЪрши малко адаптира 
касап-

нцето, а до 
ма вода. Разсадът се произве
жда в обикновени тудени ле 

и в обикновени
мер
да се добави и малко 
в а да бЪде прЪстта по-рохка- 
ва. Сложената прЪст трябва да 
бъде висока 15 см. След това 

_ - се нивелира и натЪпка-
. За тази цел най-подходя- 

почва-прЪст.

/ е и нвпъл- 
.Джидо* 

от Ивко Веселииович. Друже
ството ва жените устрои обща 
народна трапеза с народно ве
селие и лотария.

хи, полу-топли Долкото нЯкой произвежда 
разсад в студени леехи тряб
ва да се снабди сЪс стъклени 
рамки, с които да предпази раз 
сад от външните несгоди. Сдру 
жението на тютюнопроизводи
телите распола»а с известно 
число такива рамки, които по 
ннзк и цени дава на кредит на 
нашите тютюнопроизводители. [ 
Желателно е онези, кочто про
извеждат разсада в обикновини 
лехи да се снабдят с такива.

Лехи за шют 

шюнев разсад
дрехи покрити с дърве

на застЪклена рамка. Най 
подходящи за нашите условия 

лехи. Те се

студениленчукови 
онова, кото те 
кват липва на лехатаса пулу-топлите 

подготвят по следния начин: 
на избраното за лехата мЯсто 

Те се

ва
на тЮтЮ- 

тют Юно-
Ща е ехумусната 
Ако пък мястото 
тогова лехите се 

. съшия начин, 
повърхността.

се укрепява с плет.

При производство 
невнЯ разасад всеки 
производител трябва да се ста 
рае съшия да изкара пс^Ра”°

условия — 15—Ш
разсад

е подводно 
правЯт/ по 

само -че вЪрху 
От страни леха

топлите лехи.са полу
в посока изток-запад, с широ- 
чика 120—150 см. и дЪлбочн- 
на 50—60 см. В този трап се 

конски тор, а

да се
не на сЪЩествуваШата

предприятието, заЩото 
един

за наши 
май. РаннЯ 
ва доброкачественеа
реколта. С оглед на това. че 
тютюневото семе се засява ра 

напролет (от 15 март) кога

кица ка 
н там има мЯсто з* °Щс

обезпеча-
тЮтЮнева

* таслага неугнил
Такива лехи са за предпочи 

тане, заШото неугнИа\нЯ тор да 
ва топлина и разсада пристига

може датакЪвпри липса на 
бъде смесен с говежди или ов- 

такЪв, който тряб

магазин. (
Един по-богато снабден мага 

зин сЪс свеж и конзеревиран ' 
зеленчук е нужен на Димитров

Г. М.
чн, сламнест

но
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рвата година. Сега Здравко не 
нека да ужиЩожи 
той ее съдружник с коопераци 
Ята. А миналата година в мал- 

„набрал”

свПт са видели досега... Край 
чашка сливова, ликьор или до
ри и фрушкоГорски бисер, и 
деловата усмивка на завеждащ 
кръчмата, се точат 
минало, новият път, малиници- 
те...

ТРАДИЦИИТЕ ПРОДЪ 
ЛЖАВАТ По случай шрешаша годишнина

■■ %.';*•$; щ малините,

Ако далечните претцн са би 
ли големи търговци и собстве
ници на магазн, днешните по
томци не изостават зад тЯх. 
Много предпиемчивн и хит
ри хора Ще ви , изреди всеки 
звончанец и Ще ви заговори с 
гордост за технико „подвизи**. 
А те не са малко в Звонцн: 
Тошо Икел, Стаиоовн, Бай А- 
нани Цанко... Вески 
-някой повече, някой

ош смьршша на Маша Пия де
кия
18.000 динара.

си малиникразговори:

ПРЕБИВАВАНЕ 

НА МОША ПИЯДЕ 

В ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДИ 10 ГОДИНИБай Анани, с осемте 
които „изкарал на 
житие по дЪлго от това на не 
ЩастниЯ Софроний; „Най-на
пред бях козар, а след това 
младоженец... а после ж. п. ра
ботник, рудотЪрсач, келнер, ка
сапин, кръчмар, търговец, за
купчик на банята... чернобор- 
саджия... па знаеш... и карто- 
нграч. Сега сЪм земеделец, за 
Щото и аз си намерих вуйчо — 
даох на един инженер парцела- 
та за малини под наем...

година започва ма- 
линовЪдството в този край. Се 
га имат над 500 декара малн

деца, 
пЪт" има Преди десет години '"Звонци 

имало око 100 отворени огни
ща, малки газени ламби, ниви 
за овес и кръчми. Сега време
то се променило. Звонци има 
електричество, около 50 радиоа 
парата, радиоуредба, училище 
с 11 учители, малка болница с 
лекар и медицински техници, 
а един ден седмично идва зъ
болекар.

Старото време е оставило са 
мо положителната предприемчи 
вост у хората. Другото е зали
чено от бързите набези на но 
вото време, което тЪи силно се 
чувствува в Звонци;

Наскоро Ще бъде завършен 
строежът на пътя Бабушница- 
Звонска баня. Ще забумтЯт ав
тобуси, камиони. Тогава малки 
Ит влак не Ще бъде единстве-

звончанец
по-малко

се е опитвал в търговията, в за 
Яната, в земеделието и всеки 
си е намерил път в живота. 
Десетина души бнлн закупчици 
на банята, двадесетина бнлн кр- 
Ъчмарн, толко още хлебари, ка 

дюлгери, 
най-

,1 СледдонасЯнето на Закона за зашита на држвата през 1921 г. 
11 КПЮ трябваше да премине в дълбока нелегалност, н без Да 
(1 спира борбата си лк намери нови форми на тактиката и страте 

гия. Новите условия изискваха членовете на Партията да бъ. 
Г дат готови на жертви и пълно ссбсотрнзанне. Комунистичесекн 
11 те народни прдставители бяма изхвърлени от Парламента, Го- 
|| лЯм брой партийни дейци и ръководители бях.а арестувани, в
• I страната завладя най- черна реакция и терор против всичко
* прогресивно и напредничаво. На националните малцинства бя. 

ха отнети и най-основнит4 права.
В такава обстановка в царибродската партийна органи

зация, както и в партийните организации по селата (Градине, 
Гоин Дол, Вълковня и ДР-), настъпва дезорганизация „ 
райе на партийната дейност. Само най-огданните и най-верни
те дейци не изгубиха присъствието на дума, и продължиха ак- 
тичало да участвуват в събитията Стефан Димитров, „Гърца" 
Зор1- Панов, Младен ПанчовГ Власаки Алексов н други)! 
Дейността на тези другари най-добре илюстрира делово по 
просеждаието през границата и запазването на другария Мо- 

ПиЯдс, който отиваше от Югославия за България и обратно 
—това дело беше същински подвиг.

През пролетта 1922 година в СофнЯ трябваше да се 
състои Балканската конференция ка комунистите от всички

Когато влакчето мине 
следния тунел и запхЪтЯно из 
качи височините край банята 
-пристигате...

Звонци-паланка;

сапн, дЮкЯанджнн, 
мннЬорн служаЩн и

и по-
От 1955

малко земеделци, пе за Щото е 
упнзЯБаЩо или трудно, а за-

Звонци-ба 
нЯ; радиоактивни води; Асено- ■ -:л |§|' IШ щур ■.‘2
во кале; невиждани природни 
красоти и весели, непосредстве 
ни хора. Всичко 

,лн вашето въображение 
си е създало представа за ху
баво уредена паланка и модер 
на баня с много шум, забава и 
удоволствия.

Обаче много неЩа липсват 
тук: Звонци не е паланка, а ба 
нЯта не прилича на позналите, 
богато уредени банн. Тук вен 
чко е по-друго: тихо, примитив 
но хубава, прекрасно. Край бре 
га на река БлатЪшница — сто 
тина къщи, училище, малка 
болница, магазини и кръчма. О 
коло планина-гори, гъсталаци, 
ниви, пороиЩа, пак гъсталаци 
и, между тЯх, малинови наса- 
ждние които по-Ярко се о- 
чертават на мартенското слъ
нце: Заедно сЪс стотина пред
приемчиви звонски жители ^си 
чко това е ».‘Звонци днес.

V т: ‘това сте чув'а>- 
вече

пата врЪзка сЪс света.
И какво пЪк много Ще пре-

ССРНчи това, че радиото на 
стон в канцеларията на коопе
рацията, а не къде му е място 
то, чс фурната пече хляб без 
мая, та прилича на погача, или 
че Местният отбор

Ш; № ШМ
ша

си има
\ главоболия с уличното освет

ление, 
лиЯ"

заЩото нЯкой „ербап-
балкански страни. Като делегат от стргн^ на нашата Партия 
трябваше Ла присЪствува другаря Моша ПиЯде. На пЪт за Со 

ПнЯде беше приет от Явната в Димитровград. За

ч>пи електрическите кру- 
стЪлбовсте. Какво Ще 

малко труд тряб 
„мал-

шки по 
пречи когато 
ва Да се премахнат тиЯ 
ки" недостатъци.

Важно е другото-селото се ра

фия другарят
неговото пристигане са знаеЛи само малЪк брой подбрани и до
верени активисти.

Зора Панов един от кай-преданните тогавашни димитров
градски комунисти пай-напред приема другаря Моша, а след 
тева го сзЪргат с Власаки Ангелов. След като престоява едно 
дсноноЩие в кЪШага на Власаки Мошз ПиЯде, пак ноЩеме, би 

изпратен до села Градине, кЪдето го приемат в* дома сн 
См.ма Милсшсв* и неговата жсПа Пгиа*.

Оттук водач на другаря Моша, става Петър Георгиев, една 
класическа револЮциона фигура, безстрашен,предан до дъно
то душата си на делото на комунизма,койтое служел беавЪз. ! 
мездЪко като куриер между Българската и Югославската пар
тии.. Официално, изпЪлнЯеа.йхи дерктивата на Българската 1 
партия, ПетЪр Георгиев се наел каго работник вЪв варниците 
при Драгоман. Бил извънредно сдЪр на рЪст, висок н силен. 
Той успешно се справил сЪс задачата и сполучливо отвежда 
другаря Мош^а ПиЯде на конференцията в София.

Село Ззонци

Щото малко давали разпре- 
снатите из планината „овсар- 
ници”.

ници и хората постоянно увели 
чават плоШите, заЩото над 10 
пъти по износно им е отколко 
то пшеницата и овесЪт. Коопе 
рацнЯта дава садници, ‘тор, о- 
сигурЯва пазари н преработва 
малините и хората влЯзох-а- в 
съдружие с нея. Но ето и за 
пионерите по малиновЪдството 
си има историйка: Здравко Пе 
тров, една година^ след засаж 
дането тръгнал с кошове да бе 
ре малини, а набрал една панн 
ца. От „Яд и срам" искал да 
уннЩожн малините. Бил поб
ързал, неговият опит бил тол 
кова голЯм, че не знаел, че ма 
лината не дава род през пъ-

агнптт11я1и11н;ьп»!птш11пштнт:!||||м1пп;:)1шиии1шш1иш1вгашшш1шшшшшшгпш1 
ДИМИ ГРОВГРА Л:

звива, децата Ще си изучат.
старите Ще имат големи мали- 
ници, автобус, влак. И хлябът 
Ще е сладък на всички.

В тези студени предпролет
ни вечери Ще срещнете нЯкой 
от тези, конто са променили 
по десетина професии в тЪрсе 
нето на живота. В кръчмата, 
която е поЯкога и зала за съ
брания и място за свиждане и 
разговори, 
разговарят, смеят се, и мислят 
за благоустройството на сели
щето. Не смуЩава ги прнсЪст 
вието на служстелките од ми
ната, техните хубави палта, не 
жнн рЪце и приветлива усмив 
ка. Те познават живота, много

ьаМнкп Нейков

ПРЕДАНИЯ ЗА МИНА
ЛОТО Спортен риболов

Штм клековеА оцов-а „вчера" е забулено' 
в неизвестното.

седят домасите,
Съ Ществуват 

само предания, които са скЪ- До първите дни на месец 
м*рг в спортно-риболовното дру ! 
жсство .Нишава“ в Димитров- ( 
град се записаха над петдесет , 
лица зз чяенове ва същото. Ин < 
тересът за запневоне ве е на- < 
мллял и приемането на нови < 
членове пр шъчжева. Таксата н < 
членските вноски си остават < 
същите—1420 динара. На 20 те ' 
пъраоз;пислни членове друже- 1 
ството е вече връчило новите 1 
членски книжки. >

Доклто броят на вътрлстяите 
членове м* же да се смята за . 
задоволителен, броях на ючо- ^ 
шате-риболовца е засега нищо < 
жен — само двама ученика ,са < 
се записали. Вм' оката за ючо- < 
ши те изнася 160 дич В друже < 
ството .Нишава“ още ве чле- < 
вупа ннто едиа жена нлЧ! де- < 
воЙка. ^

пи на звончани, заЩото говор
ят за богатство и т>рговиЯ,
конто са в кръвта им. 

Римланнн е газил в „Другарят Моща дойде с пЪлномоЩно, което си беше под
писал сам—спомня си другаря Караиванов. Секретарят на 
Партията Трита Кацлерович, се намирал вЪв Виена и Моша 
бил принуден да подпише сам документа си. Коларов, който 
не познаваше Моша, не искаше лесно да повярва на един та- 
къ» документ, оШе повече, че Моша беше делегат на еднна1 
нелегална партия. На Мошо той постави въпрос да ли го поз
нава някой от българските другари. Моина си спомни, че го 
познав-а другарката Любица Ивошевич, жената на другаря 
Георги Димитров, котЯо беше сръбкиня, родом от Крагуевац. 
Коларов заповЯда да дошедат Люба. Когато тя дойде и видя 
Моша, тя се хвърли кЪм него и изцелува приятелски. Ннто ду 
ма фповече ие беше нобходнма в полза на другаря Мошо. 
На големият митинг, състоял се пред клу'ба, на плоЩда при 
„ЛъвовиЯ мост", освен гръцкия и турския делепати. произнесе 
реч и другаря Моша ПиЯде.’’*

На врЪЩаке в Югославия другарят Моша пак трябваше 
да мине по сЪЩиЯ канал. Петър Гееоргиев*, който пак го при
дружаваше на обратниЯх му пЪт, се принуди да го носи на ра
менете си от границата до къщата на дядо Симо в Градине, за
Щото другаря ПиЯде от дългото пътуване и многото попътни 
лишения беше извънредно отслабнал. От Гр&динг до къщата 
на Власаки Алексов- сЪпЪтник на Мошо е бил Христо Манчев.

„Още не бях станал зет на дядо Симо, но той имаше гол
ямо доверие в мене. За Мг не е^о заподозрЯт властите той ме 
взе аз да придружавам Моша. ТрЪнахме рано. По пЪтЯ сре- 
Шнахме нЯкой хора, но то не обърнаха чзнимание на непознатия 
И аз самият даже не знаех кого придружавам"—вЪзобиовЯвл 
спомените си Христо Маиов.

долини
те на БлатЪшница... Може би 
морен патриций е карал послед
ннте си дни в тишината на ка
лето... може би стройна, неу
мерена римлЯнка с разхитека 
страст е търсила лек в окре- 
пителните води на банята... Мо
же би... Но свсичко това е да
лечно. Над две хиляди години 
са отишли вЪо вечността и мко 
го господари е променил този 
край, за да обогати само преда 
ниЯта си...

Някога в старо време „кога 
то владеел господин ДеЯнович, 
Звонцн е било голямо селище, 
сЪс седемдесет магазн н хано
ве... И много търговци обико
лили Балканите”. А когато вре

Учредително, събрание на 

Пощенските служители
До преди четири-пет 

години служ щитс в по- 
1цзтз Димитровград си и- 
маха отделна низова син- 
цикалиа организация, к. я 
го к^то една от най ак 
гивнчте ст този бранш 
беше въ нзграж давани на 
два ггьти: веднажотстрз 

да на на Югослгвск; я от 
бор ва ПТТ Синдик т в 

I Белград, а втери път от 
страна на О-олийския от
бор на ССРН в Пирот.
Но по-късно тази синди
кална орп-низация беше ци 
приобщена към пиротския 
синдикален клен. Тази 
мярка се оказа твърде 
нетактичня и на практика 
аепрнложима, ззщото на. 
членовете от Димитров
град беше неудобно да 
отиват на всяко синдикал
но събрание, което се у- 
стдойва в Пирот. Поради 
това нуждата наложи от 
ново да се възстанови син 
днкалното дружество на 
д'мнтровградските по- 
щенци.

На 28 "м. м. се състоя 
общо събранее на члено
вете от възобновеното 
дружество, на което -по
край избиргнетона ръко 
водствсто, бяха гласува
ни и приети бюджета и 
деловия план за работа 
през 1960 година. Всички 
присъстващи <-зр зиха з- 
доволство, че отз в> им 
*е давя възможност тю 
активно лар ботятв сво 
ята профссигнална общ - 
ствена организация Дими 
тровградск! ят клон гб 
хваща и пощениите от 
Каменица, Оилсвци, По- 
гавсво и Д. Невля.

След изчерпването на 
дневния ред, този синди
кален колектив устрои 
малко, но прочувствено 
тържество по случай пен 
сионирането на едиа от 
старите димитровградски 
пощен ци, другаря Борис 
Николов, родом от Гоин 
Дол, живущ в Димитров
град. След произнесените 
по този сл.учай слова, ко 
легите на Борис Николов 
обещаха в най скоро вре
ме да направят и поааръ 

спомени на тозш 
свой заслужил другар.

М ма Мялааивович 
Управител на пощата 

Димитровград

БЕЛЕЖКА

мето се променило, станали жн 
добитък

УСПЕХЪТ НА ЧИЧО 
СТАНИМИР

Познатият димитровградски 1 
спортист—рибар Станимир Ая- 1 
дреевнч — Чича Станимир, ире 1 
ди да бяхо започнали послед- < 
нвте студове успя да хване във 1 
вировете на Нишава при дими- 1 
тровградскатл гара няколко из- 1 
ванредно едри клена. Ч*ча Ста 1 
нимир е използувал за мамка 1 
късчета от варево агнешко чер- ' 
во. Ехин от трофеите му вьз- \ 
лизаше близ> 2 кг. тегло, а те- , 
глото на другите се движеше , 
около 1 кг. С тези си успеха 
Чича Станимир яасега стои на 
чело между рибарите на .ки
шава*.

Интересно е да добавим, че 
Чича Станимир упражнява опор 
тен риболов повече от четирде- 
сет години. През това време 

е почти непрекъснато водел 
личен спортен дкевник. На не
говите знания и голяма опит
ност могат да позавидят всич
ки по-млади членове на ^„Ни
шава“.

БОТНОВЪди,
кЪм Цариград и отивали 
косят „султански" ливади... 

ВоалЪт На, миналото скрива

карали

следите на историята на този
край.

Само в басейна на банята ле 
жл дълги години под 
при откопаването му през 
години, били намерени: златен 
пръстен, бронзова статуйка на 
конник, малЪк меден печат и 
железна пребита стрела. Мал
ки .свидетелства за потвържде 
ние на преданията аа бурите 
на Рим и турско.

земята, 
1904

Пор&ди неблагоприятно създалите се обстоятелства дру
гаря Моша ПиЯде беше принуден в дома на Власаки Алексов 
да прекара повече от един месец. Не беше лесно в тиЯ дни 
да се укрива едно нелегално лице толкова» дЪлго време и то I» 
къщата на проявен комунист. Цели дни другаря Моша е пре
карвал на табана, а само ноЩсм слизал, за да се нахрани. Вла 
саки бил направил план дд представи като баЩа 1^1 жена 
Люба в случай жандармите Да -направят внезапен обиск на к*ь- 
Шата.

Следи няколко десетки дни, прекарани на тавана в Димитров 
град, друпарЯт Моша продължава пЪтЯ си за ПпР0^-

Днес на челента вЪщна стена на къщата на Власа^н Але,- 
открнта вЪзспоменателна плоча, коЯто говори за Т9В* 

пребиване на другаря Моша ПиЯде в Димитровград. И глави3- 
та улица, коЯто отвежда от ценЪра кЪм махуалата „Строшена 

носи името на великия Югославски революционер. Име 
другаря Моша ПиЯде—бооеца за народни правдинк( & 

сновоположник на законодателството във ФНРЮ—Ще напомн^ 
на бъдещите поколения и за ония дни от тежката 1922 годиь& 
когато при непосилно трудни обществено-политически услови** 
местните борци-комунисти намираха сили да продължат борба 
та. Една от успешно изпЪненнте големи а(адачи от това време 
опазването V* от очите на кралските агенети и прехвърлянето 
през границата на другаря Моша ПиЯде—най-добре говор* 
за тогавашните димитровградски комунисти.

АКТИВНОСТ НА 
МЛАДЕЖИТЕ ОТ 

ДРАГоВИТА
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ ксов е

ТиЯ дни в дуварите на ста
рите дЮкЯни среЩу поЩата в 
Дмитрслзград, които се рушат, 
за да се построи голямо модер 
но здание, работниците изро
виха купчина стари вестници 
и книги с известна архивна сто 
йност. Трябвало би да се об
ърне повече е внимание на та
кива находки, заЩото не е 
рядък случай поради незнание 
да бъдат унищожавани

Поаооно на младежките ор
ганизации от съседните села и 
младежите отДраговита са ра- 
вгъчали по-оживена дейност 
във връзка с предсооящчте из
бори за общчнеки нароаии от- 
борници. Особено се радват 
онези членове от организаци
ята на НМ, х нто на; 20 март 
аа пръв ще гласуват

Самож йнияг колектив отДра
говита с голям успех представи 
една пнеска н няколко песни 
пред жителите на съседното 
село Скъзвеница. Самото оти
ване от Драговчтя до Скърве- 
ннца беше същински подвиг, 
ШйЩ >то времето беше лошо.

Един от най-аобонте членове 
■а драговитската м^а^ежка ор
ганизация е Хонсто /?орд^нов, 
член на СК .Ив*н Асенов, На- 
ц* Стратева. Димитър Симов, 
Душавка Рашева същттака не 
остъпват на 
другар. Хонсто И >раанов и при- 
аеж|) изпълняват орг*авизацн- 
омвте сн ваоъженвя.

Станимир Виденов

чешма 
то на

ЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Във връзка с големите тър

жества, които се подготвят по 
повод празника на младо
стта 25 м*й т. г. в Димитров
град, л на които ще вземат ма 
сово участие населението н дру- 
жестватл на пяно Босилеград- 
ско и Днмчтр вграаско, пред
лагане следното: подобно на 
с-ъ^тез *нияга на оставялите на 
спортни аруж^ства да 
поевярвят и отбрани 
б силггоядского епортно-рибар 
ско дружество 
-димитровградска то 
за по-добър улов ва риби, по 
праввлгтз, които -са вече прие
ти за такъв вид 
Надяваме се, че тази 
бъде радушно посрещната 
всичкя наша колеп.

:

Божа Николов

*) Власаки Алексов е участвувал в Септемврийското 
стание 1923 година в България. След това се завЪрЩа в *С>Г(> 
славия и продЪлжеква да работи в редовете нц. КПЮ все 
неговото арествуване през 1939 година, когато среШу него я 
други комунисти в Белград беше организиран процес.

2.) Починал през 1941 годик(г. ^
'■ ) На един митинг след освобождението сЪстоЯл се в Пя 

баба Пена се срещнала с другаря Моша. Тогава то^ заЯЯЛ. 
пред присъстващите: „Тоца е моЯта втора майка. Тя ме е хр^ 
дила в едно тежко време, когато веднаж отивах нелегално 
СскриЯ.

запалвани.

се над- 
екипа ка

„Пъстърва“ я 
„Нишава“

лл ’А^лас ка българите“—бр. 252 от 1954 година 
_ ) Зверски убит от пЪлчиЩата на Цанко» през 192^ г 

на. Бил хвърлен жив в драгоманските варници, кЪдето Ра 
ге.А изпълнявал нарежданията на Партията.

с»»оя съжител
състезания.

идея ше
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ФОТО — АРХПВV НАС И В СВЖ.ТА кИ На здравни тми
ЦАРИБРОДСКО ХОРОА I*

? * 97 Употреба на 

антибиотициУНИЩОЖИТЕЛЕН ЗЕМЕТРЪС В МАРОКО

КАТАСТРОФАТА В АГАДИР Макар че антибиотиците, кои
то сс използуват в сЪвремената 
медицина, не са отровни все 
пак дз се наблюдават някои отро 

; ^ син н алергични реа цни при У- 
! потребата иа тези лекарства.

5 Алергията (думата 
( лос ---
$ или реакцията на организма 
^ при приемане на известни хра- 
2 ни, лекарства или инжекции в 
^ ъшност е състояние на порн- 
^ шена активност на отбраннтел- 
4 ннЯ механизъм на организма. 
^ Това състояние често е небла- 
^ гоприЯтно
'■ же да го угрози в значителна 

степен дори и да преднзвнка 
р смЪрт. В алергичните реакции 
4 трябва да гледаме отбраннтел 
4 ни реакции на организма пре- 
^ дизвнкани от реакцията на 
^ веществата, които внасят в ор- 
^ гЪннзма (антигени) н всЩес- 
^ твата, конто създава органиа- 
^ ма за борба среЩу пЪрвмте 
^ (антитела). Между т. н. нмуи- 
$ на н алергична реакция няма 
4 разлика освен в резул- 
^ тата, който в единия случай 
'■ когато се касае до имунна

Последните мяяуги Ог Осганалятедено
нощието срещу 1 март т. г. ще 
влязат завинаги

След трите главниквертали. които ял 
население 

превърнати в прах и раз-

удггн, по- 
по-слеГв, 

но тия били без материални по 
следствия Каква е била солата

ста^явало мастното 
били следвали а няколков тъжните 

страници иа Мароко —Малка
та африкански държава, 
раща се ?ил североз-щадната 
част на Африка. На 
ден вестниците във всички стря 
ня донесоха поразяващата ума 
веот зл( голямото земетресение, 
което само

ндва от а 
чужд и ергон — дело)валии». .

По нататяпнитенама- вести. които 
ежедневно донасяше световни
ят печ.т показ-ха, че 
грамадна катастр фе, 
досега е установено, са изгуби 
ли животите си около 12.000 
лицт, и около 2 000 и повече 
ранени. Освен това повече от 
25 000 лица са изгуби 7и домо-

■ -А 
сведения

чл земетресението вей-аобре по 
ка-В1 ф-кта, че в 
ческкя пункт в Казс-блонка, от 
далечен 500 
от Агадвр, сеизмологвческиге 
апарати били счупени в стрел
ките им изхеълени вън от осо- 
вините.

сеизмологи-следяия в тази 
колкото км в права ливня

за петнадесет се
кунди е сравняло със земята 
50-хчлядиияг крайморски град 
иа Мароко — «лъччевия Ага- 
дир, Само в модерната част па 
пристанището, къаето*сградитс 
са построени в европейки стил, 
били 4-П-З-НЧ «-ЯКЛЛГО

. Цщаброзско х >ро‘ 1910 гоакн I. Сн-мката е направе
на в двлоа ка Пл!яичички м тзстир Третото лице от дясно е 
Кирил Пърлнч(в тогава учител в Димитровград — син на мй- 
кедочеккя поет Григор Пъзличев.

за организма н мо-

Ь.Всички стлани и народи в 
света уаказаха своето съчув
ствие към мароканския народ 
и веднага започваха да взпра- 
Щ 1 помощи в технически и ча- 
нвтарни съоузжеиия Югосла 
вия също така изпрати за Ма
роко ед«н специален самолет 
с лекарства, храна и арех“, а 
в н. й-скоро бъдеще ще пос
ледват и неви ооатки

веге си.
От пристигналите 

се вижда, че земетръсът бил 
извънредно силен, 
не - о'тччч*п

$'
въпреки че 

гопямя област.*ъщч Може би ще ви интересува • е*

ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ 

В ДИМИТРОВГРАД
Регенериране на крева

та при жабите
'■ реакция е полезен, а в другия 

случай вреден за организма.
— Кога Димитровград за 

прЪв пЪт получава училиЩе?
— Кога е босмлеградско впе 

сено в географските карти?
— Къде е мипал султап Му- 

рат пЬ пЪт за Косово?
— Едпа извадка от речта иа 

Патриарх Евтимий?
— Старо сведение за кърд

жалиите п пашнЯ край?
— Имат ли неЩо обЩо пече- 

негите с шопите?
— КакЪп е смисъл па дума

та „КраиЩе”?
— Къде се иамерепп иай-ста

шкня валия, убеждава цари- ^ 
бродчанн да си отворят учили- л 
Ще. Пръв учител бил Живко 
Ропотскн, знанията на който би 
ли твърде съмнителни. Учили
щето отначалото било в една 
стая на хана, а след това било 
преместено в едно помещение 
нт манастнрчто, което се намира 
над „Чуй ПетЪл". Живко Ро- ^ 
потски бил заместен от по-до- 5? 
брнЯ Гого Стаменов.

2̂ Такива състояния 
^ гни могат да бъдат преливни* 
^ кани от прекаденото употребло 

ние на антибиотици. Това не 
изключва възможността при 
някои лица, «конто са твърде 
чувствителни към антибиоти
ците и при първото взимане 
да дойде до алергични състоя
ния. Неконтролирано употреб
ление на антибиотиците може 
да предизвика понякога и дру- 

, често тежки последствия.

алер-
Във учебниците по обШа би 

ологиЯ все оЩе се поддържа 
твърдението, че краката на вЪз 
растни жаби не са способни да 
регенерират. Обаче в последно 
време американските и съвет
ски учени (Томсон, Роз, Поле 
жаев идр.) успяха чрез прила
гане на специални методи ча
стично да възстановят регене- 
ратманата способност на вЪзрас 
тните жаби. Това дава надеж
да, и в това направление се 
вече правят опити, п скоро бъ- 
деЩе тези методи да бъдат 
приложени и върху бозайници
те включително и човека, при 
конто регенеративната вЪзмож 
пост е значително намалена.

г.о
На Киптеровата географска 4 ги 

карта на Балканския полуос- ^ Познато е например, че дЪлго- 
тровот 1870 година, предела из ^ хо употребление на антнбиоти- 
между Босилеград и Димитров /у ците довежда до значителни 
град, сиреч КраиЩето, е все о- ^ промени в нормалната микроб- 

1егга 1Г)СОдП|{а (непозпа ^ на флора в устната кухина и в 
та страпа), отбелЯзапа с бяло ^ червата. Особено при употре- 
петпо, както се п днес озпачват ^ бата на антибиотици, които н- 
нзвсстпи неизследвани области ^ мат голямо антимнкробно вЪз- 
от Африка п Антарктика. ^ действие може еда дойде до из

^ чезване иа полезни микроби в 
^ организма и до необузданото 

На път за Косово Пале къде- * размножаване на един вид гЪ- 
исторнческата бит- ^ нарочени Кандида албикаис 

ка през 1389 г. турският султан ^ и тогава се поЯвЯва монилиаза.
I ези гъбички могат да се ца

рите жнвотипски фосилн в Ю- 
гославнЯ?

В Цариброд първото учили
ще е било открито 1868—1869 
година. В хана на Цветно Ива
нов в „Строшеноа Чешма", Дра 
ган Цанков, помоЩннк на ни-

Ще

Шиене без конец • о
Въ1» фабриката за изра

ботка на др хи ,,Лелия“ 
— Лчтванска ССР—е въ
веден нов нгнин на шие
не на дрехи без игла и 
конец. Частите на дрехи
те се прикрепят с помо
щта на каучукова лента 
оръсена със спирт. Спе
циална м.чшиьа прикрепя 
частите на дрехите и сле
пва краищнта на плата. 
Окончателното слепване

става в специална преса. 
С приложение на този ме
тод е ускорена изработ
ката. Този начин на шие
не на дрехи ге оказа по 
траен от клясичния (с и 
гля и конец, а дрехите 
излизат по-хубави и по- 
елегантни.

то с станала

Мурат минал Южно от Босиле- 2 
град по пЪтя Кюстендил-Крнпа ^ множат -в ухото, ждрелото, чер 
Река-Нагоричане и т.н. ^ вата н в лигавиците ма пикоч

ния канал, и може да се стигне 
до септична форма на болестта

Съзнавайки каква голяма у- * П^Р“ лиНа. «мат гнойни
гроза за свободата па Южпо- 2 ?ъ„ \Т Р „ “ К°И1° Са "*к _ /. държливи при употребата наславянските пароди и племепа < л г н„ г У антибиотик, може зарад раавн-прсдставлЯва пахлувапетео иа о /. _____ г. м ^ "
томанцнтс на Полуострова, мпо | ™6Т0 на тези Д« Д°»
го сръбски и български дЪр- ^ де и до °У,ровЯне- Антибиоти- 
жавни мъже вЪпреки иредишпа \ “ите У"ИЩ,°жават нувствнтел- 
та вражда говорЯт за нуждата :“нкр'а6»; нормалните по-
от едипетво п обЩо спротивлс- ^ ,■ икро и в червата, кои-
пие. Така и прочутата си реч \ то Да‘1атвуват противно на спо 
Патриарх Евтимий говори за ^ менатите гно ни микроби, 
избавлепието па два сродпи па- ^ Червата 
роди „болгари же серблие” и мо у 
ли бога да помогне „дЪржав- 
пим господам пашим и покори 
им все протпвние враги под но
зе их”....

о
Хиляди хора ьз1уоьхл живота са в развалините на гряла

Ма злободневни шеми
Пеш и иъешърва 
в па шише водиКолело—дъвка за злите езици

Пешът н пъстървата са ха" 
ряктернн за планинските ре
кички, въпреки че перат се 
среща и в долните течения на 
по-гоаемвте реки.

! За думата .пеш' се твьрди, 
че е от влашки произход и че 
изобщт означава риба (среща 
се и в другите романски е’иц«: 
р-мътени— резБ; френски—рси- 
520П ити (Дучлта „пъ-тървт“ 
пъ< е чисто славянско назва
ние (пъстър—шарен); тя се на- 
мнрл и лнесв речника иа всич
ки сларяаски иарппи.

Темата за колелото от лота
рията, въпреки идването на пз 
вицата и избирането на .мис 
Димитровград* в един от град
ските ресторанти, все още не 
еаиаа от дневния ред, Излезе 
така, че главната печалба оста
на беа стопанин, въпреки че 
всички балети били продадени. 
След това се яеявяха десетина 
лица с тдправени билети, но 
без успех. Колелото като инат 
магаре ве искаше ла излезе от 
канцеларията на организатора 
■ з лотарвята. Имаше в такива,

които със свидетели идваха и 
твърдяха чс са купили билет 
със съ ‘тветн! я Рр й, но не мо- 
ж 1ха ла покажат билета, а кле- 
тните и псувните не помагаха 
Колелото най-сетне ще излезе 
поел съдебен орган, ая пи му 
се опреиели стопанина. К> й ще 
е този? Този въпрос наглежда 
ще служн като тема ря дъвче
не на нашите гр-ждани все до 
новата година 1961 когато на
вярно пик ще 6ъ1е организи
рана подобна лотария.

на човека твърде ра 
у злично н неравномерно са 
^ селени с микроби. Човекът 
^ еме заедно с храната много ба 
4 ктерии н те минават през сто- 
Л маха и червата. В нормалния 
4 стомах микробите не могат да 
^ се размножават, горните части 
^ на тънките черва частично са 

то на XIX векове в североизто ^ свободни от бактерии, но тех- 
чната част на КраиЩето господ ^ ннЯ брой расте кЪм дебелото 
ствувал злият кърджалия Кара- ^ черво, кЪдето броят на микро- 
везия (Кара Фенз). Той ,,изеде ^ бите става много голям. Разби 
сво зайре по света-теше да по- 4 ра се’ че микробната флора на 
мре свет за леб, та изсече све ^ червата сс мени според вЪзра- 
корийс и Шо имаше дърво по ^ ст1? на човека и храната, 
вилаета... По евн селса он е зу- ^ При възрастните преоблада- 
лум направил и не остани нн ^ ват микроби от групата коли. 
мома нн невеста необезчестене“ ^ употребата на антибиотици 
сс казва в една стара черковна 4 се “ени съотношението на те-

4 зн микроби в организма и се 
4 намаляват тяхната полезна ро- 
^ ля, т. е. намалява тяхното про 

Осемдесет хилЯдн военни пле ? тивно въздействие не само сре 
нндн-печапеги са заселили ви- ? патогенните микроби, но и 
заптийнпте през XI век в обла 4 сРеЩУ ония, които 
стта измежду Босилеград, Ниш ^ тни- а г®га минават в сЪстоЯ- 
п София. Редеипа учени твЪр- ^ ние на паразитизъм, 
дят, че тия воепнп плеиипи-пе- <•, От това излиза, че въпреки 
•ченеги п течение па времето се 4, ползотворното въздействие и 
пожепилн и сс слЯлв с местпо- ^ тезй лекарства употребявани 

преелепяе. ^ в прекомерени дози и среЩу 
От това етническо смесване се 4 вирусни заболявания, както и 
образували шопите, на които 4 в други случаи, могат да 6ъ- 
тпЯ учени приписваха качества ( дат дори н вредни 
та иа една отделна

Старец-песнопоец на-
по-Костя Толоров от с. Горил 

Н вля (Димитровградско) е п - 
ан-т между своите съ-еляни 
пък и в околните села като га- 
подев певец. Тгзв стар овчар 
(прехвърлил е отдавна петде
сетата) печти навсякъде пее— 
при овцете и в селото сред 
своите съселяни. Ф й особено 
хубаво пее любовните песни и 
младите обичат да го слушат. 
Покрай тевд много интересно 
и хубаво разказва, Когато е с 
овц-те си, покр й песните се 
занимава и с пъшоделетвз — 

много хубави лъжици.

о
К/Ьм края на XVIII и начало

Няма огледалца и чаши
Уювач? &чп!&т

Прави
При вародяо веселие и сватба 
той се превръща в в добърВ село Граднве и Невля се 

чувствува недостиг на огледал
ца и чаши. X >рата помислиха, 
че младите много се док»оват 
■ли че старите много пият н 
чупят чаши, но ое оказа, че 
причината е от друг характер: 
в твя села се явили такнвл лн- 
■а, ковте започнали да ядат

чаши и огледалца за ззкуока и 
обед. Те се нсказаля положи
телно за вкуса на тези икделия 
Сега жителите н.т тези села се 
плащат да не бв тези юнаци 
да започнат да ядат и техните 
прозорци, защото времето е все 
още студено и без стъкла е не
удобно.

хроника.
тлниа_р. оПетров Митко 

от с. Г. Невля Салон в Градине?
НаипШо село се електри

фицира и Шова е ва Похва
ла. Преви се и селска вар
ници с Прихоаате от коя 
Шо щ-' се отплатят пзве- 

Шни аътове във връзка с 
електрификацията на село 
Шо. Но още не може да се 
каже, че грааинчани са на
правили всичко за благоу
строй Ш ното на село По си 
Отдавна се говоои заейрп 
еж »а ново училище и д >м 
на куяШура. И По-мал^и ге 
лп в Щона отношение Пг- 
сШигНохо По-добри резу - 
ШаШи, а ние все еще тъп
чем на едно място Почет!- 
нямаме П- рядЪчно Помеще
ние за вечепинка в събра
ния По моему ищ’ П. езЮа 
зи година и П'оза ■въОрос 
Ш'ябва да намери озшение 
М-же би е неудобни е дан 
от м^адоте да.казва това 
чо на мене ми Се струва, 
че лиПсва достатъчно ини- 
1/1 отива.

Симеон Ивонпн. ученпк

са сапрофи-

НАША РАБОТАРазговор между директори то славЯпо-плашко(*• Зял* п»)

\товз са еани такаоа з вързани— А бе колега, приехте ли 
вие някое ст децата... 
де хлапета дето завъпшкха и- 
кономическня факултет? Ние 
им казахме, че си знаем рабо
тата, а хе некп сн тъпеят хля
ба на друго място. Още това 
■и трябва да си имаме работа 
с дец»1...

— И ние така направихме 
Заш> ни са... зная ги деца ко
га бяха и на копчета кога се 
играеха иа улицата. Та те ли да 
ма оправят работата.. дума да 
ие става, да водя деца ва баня 
та да ми нзядат сапуна.

Директорите се смеят задо- 
■олно. След това единня се на
мръщя ■ каза;

— А ксО ва вас ще ви 
прави елаб >ратите за рекои- 
втрукция иа предприятието...

работи..
— Завързани и заплетени, 

,.ма аз сн думам така: ало об- 
щняата иска стопански црогрес 
тогава тя нгка изготвя елабо- 

приемаме.

!от твя за органи-
етническа зма.

пс.мша. д-р. г. костич
©

^ЧЧЧЧХХХХЧХ%>СЧЛХХ'ч-4\ХЧХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ\\аДумата „КраиЩе” 
вЯнска и в нея се влагало съцц> 
то съдържание, което днес вла 

граница. (Сра 
„Крайнна”, 

„Кочина Крайнна" и т.н.).
В северното подножие на Руй 

както и в долината 
БлатЪшцннца при Звонци 
мерени
граптолити. Граптолнтнте 
мрели животни от групата хид- 
розоа, които са живеели в да
лечния снлурски геоложки щ 
рнод. Това са най-старите фо- 
силни животни намерени върху 
територията аа Юголавия.

е старослооатитз. а нае ще ги 
Не е ли ткка?

— Тдка е, дявол да те вземе.
децата не гаме в понятието

АТСТВО’ вестник на 
българ коШо малцинство 

в Югослапия 
Тек. сметка 122-70-2-188

Голям си шмекер...
такива тъчки работи вни с названията

знаят
Директорите пак се засмяха 

и тръгнаха аъч 
се почер ят зара чи щастливото 
разрешаване ма въпрвеа. Умни 
глави б? ! Миладин Нишзвски

кръчмата да
на река *

са на
Редактори —

Марин Младенов ■ 
Мнки Нейков

| фосилнн останки от УреАжяця:
са из

*пе-— Защо месите хллб без мая?
— Нае не меевмв хляб, 

но — погача!

ва-
Печатница „ГРАФИКА”

— Пиоот — тел. 20
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Премиера в любителския шеашър — ДимитровградПленум на Главппя отбор на ССРНС

•*- • Г»

КОМУНА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА П аякРасим Филипобич:
Под председателството на 

другаря Иован Веселинов на 1 
март се сЪстоя пленарно за
седание на Плавния отбор на 
ССРНС в Белград, на което се 
разгледаха актуалннте въпроси 
за нашата културна 
и въпросите свързани с прове
ждането н.а предстоящите из
бори за народни отборници. В 
доклада на Милан Вукос бяха

възможност да се развиват в 
зависимост от изпълнението на 
ролята си.

ечвна култура от друга страна. 
Това значи, че на институции
те за масовна култура трябва 
да се увеличат 
средства.

Вчест на 8 март самодейни- | цепция. Свободан Сотиров (Ко 
Ят театър „Христо Ботев пред ' кан) и Петър Митов (Учител- 
стави драмата из оосненскиЯ 
живот-,41а>1к . Авторът на те- игра. 
зи драма Насим бРилиповйч, ро жително се 
ден в 1\лЮч 1У11У гоАина, е по- витков 
знат като разказвач, ооаче сво- гелова 
ита известност дължи на драма 
тичннте си произведения. 
кои от неговите драматични 
произведения са представяни и 
през време на *~1ародоосвоооди

я, която действието мзнсквац* 
от тЯх.

Изпълнението на тази дра** 
обЩо взето показа, че ,,Христо 
Ботев” разполага сЪс 
артисти-самодейци, които 
по-усилен труд могат 
справят и с много по-сериозни 
сценични изпълнения.

Любиш» Гьоргь.В1и

; Ят) се изтъкнаха сЪс сигурна 
В епизодните роли поло- 

очертаха Иван Да- 
(Марко), Колица Ран- 
(Стана), Тодор Геров 

(Околийски началник и Крум 
Васев (фелдфебел от джандар- 
мериЯта) въпреки старанията 
си не изпълниха онази функци

материалните
КУЛТУРНИЯТ ЖИВОТ НА 

МЛАДЕЖТА солидни
КУЛТУРА И КОМУНАполитика' при

На културния живот на на
шата младеж по комуните и се 
лата трябва да се обърне по- 
сериозно внимание. Същото ва

да се
Слабост е това, изтъкна Ву

кос, че нашите комуни нЯмат 
планове за културен развой. 
В тази работа трябва да бъдат 
ССРН и те да изготвят плано 
ве за културната политика, в 
които да се предвиди съдър
жанието, както и фнцансови 
средства, конто трябва да бъ
дат обезпечени. Комуната оба
че не е единствената, която 
трябва да се грижи за култу
рната политика. Околиите псе 
оЩе си остават важни факто
ри в това отношение. Не са мал 
ко и задачите, конто трябва да 
се решават на републиканско 
равннЩе: радио, печат, тсле- 
внзня, филм и пр.

Докладчикът подчерта успе
хите на нашия филм и на кни- 
гоиздаваннето. Отделно изтЪк 
на нуждата от обществено — 
политическа н научно — попу
лярна литература.

Нашата културна*-; политика 
е била насочена сЪвсем прави
лно, н така Ще се продължи, 
кЪм сближението на нашите на 
роди. Отделно място в доклада 
бе посветено на културния жи
вот на националните малцин
ства. НзтЪкнатн са завидните 
резултати, конто малцинствата 
са постигнали в културния жи , 
вот.

1-1 я-

телното движение, оа драмата 
си ,,-За нов живот” Филипович 
е бил и награден.

„НаЯк” е написан оЩс
Клисура: Примерно 

основно училищепрез
19->9 година, ооаче тази пиеса 
не можа тогава да бъде лредста
вяна, поради прогресивната си 
тенденция. На сцената се Яви ; 
едвам през 1948 година в ьв Ва ; 
ражднн. Основнит мотив на ; 
драмата се състои в ограбване- I 
то на оедните хора от страна 
на търговеца Арслан Джапич.
1 ои ие само с лаком за пари ио 
и за хуоави жени-в този случаи 
Аанчура. Интересно е неговото 
схващане за женската красота 
„жена е онова, което сЪс очи 
пече като огЪи, а бузите се але 
Ят и те карат да ги гризнеш 
като яоЪлка . Покрай джаннч 
стсЯт 1 ачо, косител-на религио 
зниге схващания и интереси и 
околийския началник като пред

Дом на културата в Димитролгр д
очертани две основни 
демократизация на 
и изнамиране на най-подхоящц 
форми за културно и образов 
ателно въздействие на наЙ-ши- 
роките слоеве на нашите труде
щи се.

насоки: жи и за учаЩата се и работни- 
чека
сега не е направено неЩо по- 
сериозно за създаването на по
здрава връзка межде младежи 
те и културните институции.

В доклада се изтъкна и това 
че материалните средства не 
са били равномерно разпределе 
ни например между, театрите 
и музеите от една страна и 
различните институции за ма-

Обачекултурата младеж. до-

цтавнте на корумпираната вла
ст. СреЩу тЯх 
оорази: селяните Синан, 1Ч.окан 
Марко Ангура и революционно 
настроеният учител, Чрез съпо 
стаеше на тези два лагера пи
есата е трябвало да получи она 
зп драматичност, нужна на вси 
чки произведения от този род. 
1хо тези качества в по-голяма- 
та. част на пиесата липсват. Ди 
намиката е разводнена оЩе по
вече с дейността на Шарко, слу 
гата на търговеца. Чрез орраза 
на този слуга 
кал да подчертае нечовешките 
постъпки на търговеца, 
слугата ние се на учлваме за мно 
го раоотн из живота на Джа
ннч.. ЬЪпреки всичко 
дсИствува доста стегнато 
же авторът е успял да ни да
де на сцената всичко онова, ко
ето е сьЩествено за развоя на 
действието, докато второстепе- 
ните детамли стават вЪн от сце 

~ната.

положителните
Основното училиЩе чз с. Кли 

сура — Босилеградско — спа
да между добрите основни у- 
чилиЩа вЪв Иранска околия. 
Учителският колектив е вло
жил всички сили за минаване 
на нова учебна програма, за

кото възпитание са изработени 
физкултурни съоръжения, кои 
то се използуват през време н» 
часовете и през овободното вре 
ме.

ПОВДИГАНЕ НА КУЛТУР
НОТО РАВНИЩЕ

От НЯКОЛКО години
при училището съществува у- 
ченнческа кухня. В новото учи 
ли Ще тя получи помещение ад 
столова, 
обзаведена. Остатъците от хра 
ната се исползуват за угояване 
ка св-ине, които сетне сензползу 
ват за подоорение на храната

насамДокладчикът изтъкна, че ос
новната задача на нашата кул
турна политика днес се състои 
в това да се повдигне културно 
то равннЩе на широките слое
ве на нашите трудеЩи се. С о- 
глед на това че сме постигнали 
завидни стопански и обЩестве-

провеждане задачите на учили 
Щната реформа. Сътрудничес
твото между счилиЩето и ро
дителите е напълно осъществе 
но. По почни на училиЩннЯ от 
бор и на' родителите, и благо
дарение на материалната помоЩ 
на Общинския отбор Иласина 
— Округлица е построена но
ва училиШна сграда, с която е 
разрешен вЪпросЪт за училиЩ 
ни псмеЩеннЯ. В строежа на 
училиЩето бяха ангажирани 
жителите на селото.

Новата училищна сграда да
де възможност за откриване 
на кабинети по физика и химия 
а с това се прекрати вербално 
то преподаване на тези н мно
го други предмети. Обзаведена 
е и ученическа работилница — 

на обЩото техническо

която съвременно е

РАЗМИШЛЕНИЯ 

Критика и критикарсшво

писателят е ис-
но-политически успехи, то рол
ята на комуната и на 
други фактори, които действу
ват чрез нея постоянно расте. 
Непосредствено влияние върху 
развитието на културния живот 
имат органите на общественото 
управление. С по-добра работа 
на тези органй могат да се пре 
възмогнат всички слабости на 
културния ни развой, които 
все оШе се среЩат. В тези о- 
ргани са били избирани и таки 
ва хора, които не са проявявали 
достатъчно интерес кЪм култуг 
рниЯ живот. Затова, подчерга- 

тези органи

в кухнята.
Ученическата кооперация при 

училиЩето е също така твЪр- 
де активна. Учениците коопера 
тори имат училищна 
и сами участвуват в производ
ствения процес. Те имат обра
зцов пчелин, птичарник, обор 

зайчарник. От мес-

Чрезвсички

драмата 
поне градина

да се „критикува* Покрай 
чашка вино, да се критину 
ва в четири очи, да не се 
изнасят факти, а Повече 
Приказки, коиШо имат за 
цел да оПеШняЛ отделно 
лице или йредйрааШие, да 
не се дават нови градивни 
Предложения, да се тръгва 
от лични семейни или изо
бщо човешки слабости, да 
се нанася удар в гърби, ко
йто в края на криищаШа 
няма ьникикво обществено 
значение. В този случсй чя 
моме работа с градивна 
критика, но с криШикарсшво 
КриШикарсШвоШо на нас не 
ни е нужно и Шо е жалък 
остатък от минелоШо.

В нашата обществена а 
Политическа система все 
Повече се развива {Положи
телна и градивна борба на 
мнения на социалистически 
Позиции, а нейнаша цел е 
да решава обществените 
Противоположности, да у- 
леснява и ускорява, съобра- 
зно с действителните въз
можности* всестранното 
Социалистическо развитие... 
Дчес облиците на общес
твената критика възник
ват оШ действителността 
в която е Победила социа
листическата идея,от сто 
папския и обществен меха
низъм кейто не може да се 
развива успешно без неире- 
късната бороа на мнения— 
се козва в ;Програмата на 
Съюза па югославските ко
мунисти.

В нашите съвети, Пред- 
Пр^ятия, учреждения, на съ- 
брапияша и Пр. все По-че
сто се идва ьдо борба на 
мнения, к<>ети е още едно 
до.чазиШелсШво аа нашата 
социалистическа демикра- 
ция. Бле.Шящ иример в Шо- 
ва отношение даде другаря 
Тишо на В по рия Пленум на 
ЦК на СКЮ.

Ако някой вижда някак
ви нейравалносШи в Пред
приятие по си или в рабо
тата на нячой орган, кои
то пречат той Правилно да 
изпълнява з дачите си, и 
ако ШкЗи нейравилносШи се 
изнасял отворено на съб
рание. заседание или в Пе
чала тогава имаме рабо
та с градивна критика за- 
щ )Шо критикуващия не се 
интересува кой стои зад 
тези органи, а го интере
суват фактите. Друшр, 
който критикува начини на 
ирооеждане па една акция 
наирим*р и Предлога Нсв и 
По-р .ци налеп План също 
Шала критикува градивно. 
Изобщо взето всяка една 
кри *лика, която има за цел 
д^ Поправи ньщо, да Пред
ложи По-умело решение, да 
изтъкна СлрбосшиШе, а С 
Шава да * допринесе на 
социалистическото стро
ителство, и която се из
нася на съответно място, 
оШкриШо и добле<-Шно е и- 
сШинска градивна критика 
— критика която ни е ну
жна.

Ио има а други случаи :

за свине и 
тщата
ученеиците получиха 100.000 дя 
нара помоЩ за подобрение на 
своята стопанска дейност. Не-

зсмеделска кооперация

Самодейният ансамбал на 
„Христо Ботев” се намери пред 
твърде сериозна задача. Тряб
ваше преди всичко да се оживи 
действието и внушително да се 
предаде образа на търговеца 
Аясанич. Самодейците вложиха 
много усилия и дадоха пиесата 
на завидно равннЩе, но не м'о- 
же да се каже, че тяхното изп
ълнение беше стилизирано и у

отдавна учениците засадиха по 
вече от 1000 фиданки на кана
дска топола на плоЩ 17 дека
ра. Те активно са участвували 
в залесяването на околните го
лини. Учителският колектив

основа
възпитание на учаЩите се. Пре 

набавка на а-
ва докладчикът, 
трябва да бъдат разширени и 
в тЯх трябва да влязат по-мла
ди хора из редовете на техниче 
ската интелигенция и работни-

движда се нова 
лат и материали за работилни
цата.

За провеждане на физичес- прн училиЩето и околните се
ла, който възлиза на 25 члена 
е твърде активен. Те уреждат 
събрания на които разглеждат 
учебно — педагогически въпро 
си, а пректикуват и коХективно 
плануване на учебни материа
ли. След семинарите в Дими* 

.тровград н Враня бяха прове
дени събрания, на които учи
телите направиха размяна на

ците.
По въпроса за работата на 

общности 
са на-

ДРУГАРСКА СРЕЩАеднаквено.
1 ряова да се изтъкне изпъл

нението на Ангел Кръстев, ко
йто много релефно даде образа 
на селянина Синан. На моменти 
бяха твърде уоеднтелни н изоб 
Що приемливи Истатко Ста- 
нулов (,в ролята на Арслан 
Джаннч) и Никола Иванов {.в 
ролята на ходжата Гачо). Не
посредствено и сЮгжестнво дей 
ствуваше и Венета Петрова ка
то Аанчура. Раша Доруз като 
Шарко . уоеднтелно съобщава
ше характерните черти на своя 
господар, но в отношенията си 
кЪм Аанчура не беше последо
вателен на драматичната кон-

културно-просветните 
в доклада се казва, че те 
мерцли вече сЪдржание на сво
ята работа, макар че темпът на 

по общините

На 6 Ш. м. възйиШаницит^ 
на Млекарското училище в Пи- 
рош гостуваха на своите дру 
гари, учениците от Димитро
вградската гимназия. ПироШ- 
скише ученици бяха сърдечно 
аосре щноШи и приети оШ гим
назиалнитеI младеж. Бяха на
правени редица сПорШни съзе 
Юезания, к^иШо Протекоха в 
Приятелски дух а веселие След 
сиорШните надпревари, в чест 
на го. Шише средношколци
те устроиха танцова забава.

С. Н.

тяхното развитие 
и околиите оЩе не е уеднаквен.

Образователните институции 
с изключение на работнически
те университети и нЯчон други, 
все оЩе не са схванали голямо
то значение на допълнителното 
образование на нашите трудеЩи 
се. Докладчикът изтъкна, че 
работническите 
все повече се очертават като за 
ведениЯ за идейно-политическо, 
обществено-икономическо и об- 

вЪзпитание.

Обаче, в наши локални у 
еловия се явява един друг 
въпрос: случва се Понякога 
някаква гри дивна критико, 
ако засяга няхой директор 
или друго отговорно лице 
с изнасилване да се йревръ 
ща в кришикрешво, за да 
се намали силата на кри
тика Шо Или обратно: дре
бен личен вьйрос-резултат 
оШ лично нетърпение, кой
то в своята същност е 
криШикарсШьо, да се серви
ра като криШипа,

Със восил апеШо на на- 
шаШо общесШвено Полити
ческа и сшоП нека система 
която ражда нови кадри в 
Политиката и сШоиапешво- 
Шо и културата естестве
но нарастват и различни
те мнения, Всичк-о това 
говори за нирасшналоШо По 
лиШпческо съзнание у нашия 
човек, за неговото Осъзна
ване същността на нашия 
строй, на ПроваШа и з~дъ* 
женсяШа му. Гласове, ко
ито Шук—Шаме се чуват, 
и които, наШо че ли скър
бят за администраШивния- 
Период, са гласопе на ми
налото. А^о ля-ой днес не 
е съгласен с Пи ва или оно
ва и има По-дооро Предло
жение сШоещ> на Позиции 
Ше на соц .илизма, Пред не
го се откриват широки въз 
мижнчеши Шава свое мне
ние да каже, да манифе
стира; събрания на избира
тели, на сСРН, на СКЮ, 
ааседаная, съвети, аечаШ и 
Пр. Онзи кейто критикува 
известни Прсява с мъмрене 
за себе си и евентуално за 
Приятелите си не е критик 
ами критикар.

знания и опити. 
За учителския колектив » 

Клисура може да се каже, че 
е единен и винаги готов, да про 
веде всички задачи,които дн*с 
стоят пред просветните работуниверситети
ницк.

* СтоЯднн М. Трайкови 
Просветен съветник — Вран**

Щообразователно 
Работническите и народни уни
верситети трябва да имат про
грами свързани с живота, 

ктуалната проблематика.
За допълнителното образова 

за културния живот изоб 
значение до-

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБАПо случай 25 май-Деня на 
на другариЯ Тнто, а 
българското национално малцинство, редакцията на 
„Братство” обявява.

младостта и рождения ден 
вЪв. връзка с традиционния фестивал на

вестник
с а-

В художествената галерия н* 
„Западнидома на културата 

Врачар” — Белград на 1 *ар* 
е била открита художествената 
изложба ка картини на ВлаДв' 

— Захарйев Х>‘АН°^ 
Босилеград в които

око .но:т»а

ние, и
Що, имат голямо 
мовете на културата и коопера
тивните домове, каквито в Сър 

1636. Но не навсякъде

КОНКУРС
мир поп 
ниг от

I мотиви из 
ма родния си край.

Изложбата е била отворе**

за най-добри литературни и научни произведения обработва
щи мотиви и проблеми на българското национално малцинство 
в Югославия.
Ще бъдат разделени следните награди:
' Проза —

бия има
те са рационално използувани.

ФилмЪт вече се наложи като 
най-масовно 
средство за културно развлече
ние. Вукос се изказа, че кратко 
метражниЯт филм слабо си про 
бива пЪт чрез 
Той препоръча на културните 

ориентират

I награда — 10.1ДД1 динар»
II награда — Ь.ОСЮ динара

Ш награда — 4.0иУ динар^а

и най-ефикасно \

Поезия — I награда — 5.000 динара 
II награда — 3.000 динара 

Ш награда — 2.000 динара

За кратки научни студии —
1 награда — 10.000 динара 

П награда — 6.000 динара
Ш награда — 4.000 динара

Ръкописите, написани на български език и подписани 
сЪс шифра, не тряова да бъдат по-големи от шест до осем 
страници на пиЩеЩа машина (36 реда в една страница). Срок * 
за предаване на ръкописите е 1 май 1960 година. Покрай За
градените Ще бъдат откупени и някои други произведения.

-Ръкописите Ще бъдат оценени от жЮри, съставено от 
известни литературни и научни дейци.

Резултатите Ще бъдат съобщени на 25 май в Димитров 
град н обнародвани вЪв в. „Братство” на 1.6.1960 год.

В конкурса могат да участвуват __
ФНРЮ, които пишат на български език. Работите изпра
щайте на адрес — Редакция на в „Братство”) за конкурса 
— Пирот, ул. „Маршал Тито” 40.

киносалоните.

институции да се V,.

кЪм по-малките, подвижни ки- 
16 мм. Говорей 

самодей-
ноапаратури от 
кн за художествената

той подчерта, че тя трябваност
по-нататък ка-д» се развива и

приспособява кЪм локал-то се
нйте усломия. На професионал
ните театри, които обслужват 

далеролЯма територия Ще се

всички лица от

М. М.
: Селско мок»*'С. Сотиров


