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Ъратстбо
ВЕСТНИК НА българската народност в СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ЗАВЪГШИ ОБИКОЛКАТА ПО СССР По повод стопанската реформа у нас

ТИТО В МОСКВА ошом нишки и шттт мини
След деветдневна обиколка 

на:" някои граАове в Съветския 
съюз президентът Тито се за 
върна в Москва.

С президента на Република
та в Москва пристигна и чле
нът на Президиума на ЦК на 
КПСС Андрей Кириленко.

По време на деветдневното 
пътешествие по Съветския съ 
юз президентът Тито и югос
лавските личкиости посетиха 
част от Белоруската републи
ка и Руската федерация, с пре 
стой в градовете Минск, Свер

дловск, Иркутск и Омск.
За девет дни напрегнато, но 

и твърде интересно пътуване 
по Съветския съюз президен
тът Тито, съпругата му и чле 
новете’ на югославската деле
гация изминаха повече от 
12.000 километра с влак, само 
лети и параходи. До края на 
бфицпалното посещение на та 
зи страна президентът Тито 
и югославските лица ще про
дължат политическите разго
вори с най-високите съвет
ски ръководители.

производителнос ■ ориентировка 
към специализирано производ
ство, намаляване разходите на 
производството и тн. Защото от 
това как се формира себестой
ността 1на .произведенията: зависи 
и конкурент-ноипособността на 
предприятието. Грябва да се и- 
ма предвид, че „новите меропри
ятия изискват от нашето стопан - 
ст/во да се обърз- е с лице към 
износа без бенефиции, които до 
сега обезпечавате общността, 
така че перспективата на отдел 
ни предприятия зависи от това 
колко те ще са в състояние да 
използват улесненията, които 
им дава реформата, а тя насоч
ва към иятензиф акация и ико
номично' производство. Затова 
пред всички субективни сили се 
поставя задачата по най-неио- 
средствен и най обективен на
чин да открият вътрешните ре • 
зерви, които ще съдействуват за 
увеличение еча производително
стта рентабилността и акумула 
квността.
. Знчителни резерви още съще 
ствуват и в интеграцията на по- 
слабите с по-силните предприя 
тия, както и в а ьтрудничеството 

, да речем между текстилната 
промишленост и селското сто
панство. Затова съществуват 
условия не само в рамките на 
общината, но и в рамките на 
околията.

Втория пленум ма ЦК на СЮК 
за актуалните задачи в по-ната 
тъшното развитие на стопанска 
та система и обществено-иконо
мическите отношения и изложе 
нието на Петър Стамболич за

В димитровградската община 
се развива твърде оживена ак 
тивност на обществено-полити
ческите и стопански сили в под 
готевките за пр в еж дан е на но 
вите мероприятия, които са съ-

СЪБРАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА ОКОЛИЯТА

РЕФ0РЙША Е НЕОБХОДИМОСТ 

НА НДШЕТ0 РАЗВИТИЕ
— На всеки гражданин Лрябва Аа бъде ясна целта на нови
те мероприятия Смр&>Ч--.Х

В началото на тази седмина 
в Ниш се проведе събрание 
на политичекия актив на око 
дията, което имаше за цел да 
осведоми активистите за съ|- 
щността на реформата на сто 
Панската система, причините, 
които я налагат, за да може 
той по-последователно Да се 
включи в политическия процес 
на подготовка на колективи
те и организациите около при 
емането ца новите мероприя
тия и тяхното провеждане.

В- първата фаза на активно 
стта се изтъква необходимост
та от по-ясно и конкрено раз 
ясняване на програмата на ре 
формата, за да може всеки гра 
жданин и трудещ се да схва
не тяхното значение за по-на 
татъдиното развитие на стопан 
ските сили) и издигането гна жиз 

неното равнище на трудещите

Политическата 
ще бъде също така интензи
вна и във втората Фаза, кога 

ще бъдат 
когато стопан-

активност

то .мероприятията 
‘ формулирани 
ските организации ще извър
шат най-реални пресмятания. 
Това не значи, че трудовите 
колективи още веднага няма 
да се заемат с откриването на 
вътрешните -резерви и с прона 
мирането на най-добри реше
ния. които осигуряват пълна 
рентабилност в щхлгзвоастео-

От съвеяцанието на политическия актив в Ниш

ставна част от програмата за 
реформа на стопанската систе
ма. Изпъкват два забележител 
ни 'мЪмента в тази 
разясняване целите на реформа 
та и преразглеждане на стопан
ските организации.

На събранията на първични
те организации на Съюза на ко
мунистите в предприятията 
териториалните организации е 
обсъжден докладът на съюзния 
секретар по финансите др. Ки
ро Глигоров за програмата на 
реформите на стопанството, док 
■ладът на М. Тодорович

а новитепредложението 
лански мерки пред Съюзната 
скупщина

В течение са събранията в ор 
тИизацитие на Социалистиче
ския съюз и синдикатите. Цел-

В заключеният а,, 
приети на това събрание между 
другото се налага обезпечаване 
то на пълно единодействие в 
провеждането на стопанската 
реформа, ангажиране на обще- 
етв еиочпо л итм ч е с - ч и те организа
ции в разясняването на мерките. 
На синдикалното вече е възло
жено да обсъди политиката на 
разпределението в предприяти
ята. Координационната комисия 
(три ОО на Социалистическия 
съюз в най-скоро време ще из
готви програма за провеждане
то на новите мероприятия.

събранието

които са
активнос

то.
След всичко това па съвеща 

нието се изтъкна че първото 
условие за успех лежи в един 
ството на схващанията, в лич 
ната и колективна отговор
ност, на първо . място от стра 
на на членовете на СЮК, син 
дикадните подружшши, оргг^- 
ните на самоуправлението и 
ръководните органи.

та~ю чрез такива подготовки да 
се схване значението и същко* 
стта на реформите в стопанст
вото за да се оешури по-голяха 
мобилност на трудещите се, за 
претворяване в дело новите сго 
папски меропригсия.

На неотдавна проведеното съ 
бранйе на стоп и еко-пологиче
ския актив на общината се из-

ч

предсе.
тъкна необходимо' тта от акцнон 
но единство на с сипки сили за 
провеждане на новите стопански 

Това е иесбходи-ЗАКЛЮЧЕНИЯТА на С О на ССРНЮ 

за политическата дейност в провеждането 

на новите стопански мерки

Уводна реч на 
,,Някои стопански мерки и от
ражението им върху развитие
то на общината” изнесе предсе 
дателят на Общинската 
щипа Стоян Наков. В разпсва- 
иията взеха участие Мнодрдаг 
Върбанов, Дивогньр Мавов, Ва-

меропри ятия. 
мо, защото в предстоящия пери
од ще има много трудности, ко
ито могат да се преодоляват са
мо1 с единодействието на всички

скуп-

СНЛ1общсствено-поли .ч учески 
органите на самоуправлсииет 
Общинската скупщина, гпрофеси 
окаяните служби и ти. Още по
вече, че в досегашните усилия 
за стабилизирано на стопанство - 
то в общината по малко се дър- 
жеше сметка за възможностите

(.еформита. Поради това съдъР 
жаиието и смисълът на рефор
мата трябва да бъдат достъпни 
на трудовите о оганизации и об 
шности, защото само върху та
зи основа могат по-реално 
се съблюдават (възможностите 
и перспективите които им дават 
промените в испанската систе
ма.

Съюзният отбор на ССРНЮ 
на своето седмо пленарно засе
дание, което се проведе на 25 
юни 1965 година в Белград об 
съди политическите задачи във 
връзка с предстоящите проме 
ни в нашата стопанска система. 
Съюзният отбор счита, че те 
иредбта.в ляв ат решителна крач 
ка в по-нататъшното 
и)а обществено-икономическите 

отношения и икономическата 
политика в духа на заключе
нията на Осмия конгрес тю 
СЮК и Резолюцията на Съюз
ната скупщина.

Съюзният отбор е запознат с 
резултатите от съвещанията и 
широките дискусии, в които си 
участвували представители из 
сбщестъено-полигическите орга
низации и трудови колективи, 
народни лредст?т'ители, отборни 
ци и мнозина обществени дей
ци от разлйчните области на жи 
вота и в които е изразена без
резервна лодкрша па предстоя 
шите стопански мерки, и изне
сени редица предложения, сюг 
жестии и критически забележ
ки с цел реформата да бъде кол 
кого се може по-успешна.

Съвещанието, което след то
ва свика Изпълнителният от
бор «а СО ССРНЮ, на което у- 
чзствуваха и членовете от гру 
пата на Съюзния изпълнителен- 
съвет, която работи върху ре
формата «а стопанската систе
ма, разгледа резултатите от те
зи дискусии из цялата страна, а 
отделно котпер дигите забележ
ки и предложения и целокуп
ния материал за топа е доста
вен на органите в а Съюзния из 
тгьлнителе»г съвет, които работ

ят върху изготвянето на пред 
ложенията на конкретните мер 
ки. |||||нкПрецнявайки положително до 
сегашната полита ческа дейност 
Съюзният отбор та ССРНЮ под 
чертава, че съвещанията, диску 
сиите и всички досегашни съб
рания означава-, продължение 
от широката 
ция. започната на Осмия кон
грес на СЮК, за осъществява
не целите и задачите, към кои 

са насочени и стопанските 
мерки, пред чието непосредств? 
но провеждане се намираме се

ла

па всяка стопанска оргнизацин 
а повече се търсеха интервен
ции от общността. В изменени 
те условия когато се получават 
много повече собствени сродства 
и когато инструментите насоча* 
раг стон ангелите организации 
към вътрешните резерви, те три 
бва да покажат много по голяма 
инициатива, гироч пилена дисцпп 
липа и де.попост ако искат тях 
пото предприятие да бъде рен
табилно и полезно. На това съб 
рание се констатира, че мощно
стите работят главно в една или 
една и половия 1а смени, със ела 
ба квалификационна структура 
на работната) ръка, без дзетатъч 
ио кадри особен) в производст
вото и комерциалиия пазар.

Също така някои стопански 
организации са ползвали благо 
приятните условия за внос ца 
суровини и възпроизводствен 
материал, а произведенията со 
продавали на кошоктуршия вът 
рошен пазар.

Освен топа няколко предпри
ятия се реконструират, кос го 
изисква по-добра организация 
на производството, по-голяма

ШР
политическа а к -развитие

Значителен брой трудови -ор 
ганиоации перон гно ще се на
мерят в положение из основи 
да произлитат своята работа, 
частично или напълно да извър 
шат преориентация па произпод 
ството, да уез> вс >ри гснстпу в а т ор 
гапизацията ма '(руда, да реви- 
дират своите инвестиционни 
програми и т. и. Новите усло
вия на стопанисваме нужно ще 
насочват трудовите организа
ции да се ориентират към спе 
циализация, разделение на тру 
да, кооперация и разни видове 
интеграция.

Усилията на 'рудовите орга
низации към преодолявано па 
преходните трудности ще изиск 
ват пълно разбиране, а в ня
кои случаи помощ на обществе
но-политическите общности, кос 
то е и предвидено с новите мер 
ки. но тази помощ не смее да по 
служи за (задържане иа превъз 
мошатите отношения и перацио 
пална работа", а отделна произ
водството. Това е още толкова пр 
необходима като се има предвид 
че предварително не могат да 
се предвидят чешки кх шерет- 
;1И трудпоаги, които мо-гат да 
възникнат в пон еждаптето на 
така сложни и дългосрочни мер

то

га.
Новите стопансгки • мероприя

тия представляван решителна 
крачка в оделотъорявапето за
ключенията на Осмия 
по посока на I о-съгласувано 
развитие ма нашето стопанство. 
Става дума за дълбоки проме
ни, които трябза да съдгйству- 
ват за преориентлровка от пре
димно екстензивно към интеизив 
но стопатшсване. /което е усло
вие и единствено сигурна осно
ва за стабилно увеличение на 
жизненото равнище.

Измененията в отношенията 
на цените, промяната на курса 
на динара, новите отношения в 
разпределението между обще
ствено-политическите общности, 
V. тр-удовтие организации меж
ду отделните отидели и групации 
и т. н. неизбежно ще предизви
кат някои проблеми и труднос• 
зи в реализирането иа реформа 
та. Някои съпоогиплелия и не- 
ра.чбирания мочзт да възникнат 
и поради непознаването на вси > 
ки фактори и условия па сто 
г описването, което предпоставя

конгрес

Миодраг Върбанов

енл Тодоров, Александър Васов, 
Живко Видатор и Георги 
Алексов.

В работата на стопапско-поли 
тичеокия актив частпузаха и 
подпредседателят па Околийска 
та стопанска кг мяра Любомир 
Вулечевич, преди тавителят на 
Ропубликанскатл стопаисг.а ка
мара Джордже Джорджевич и 
члена иа Околийския комитет 
на СКС в Ниш ’ ;лпн Лазаревич.

М. Б.

1

(Следва на 2. стр.)



2 .БРАТСТВО-

Пред новите стопански мерки

Събрания с ръководствата 

на организациите на ССРН
просветните работници и чле
новете на Съюза на комуни
стите. Както се изтъкна на 
събранието мнозина от тях се 
занимават само е това да пи
шат Тъжби па селините, да 
свндстслствуват, да се намес
ват ц някои съдбспи лелаипр.

Общинският отбор в Боснле 
град през тези дни организира 
в районш 1Г0 це11трове съв.мест 
пи събрания с ръководствата 
на местните организации и по 
дружшщнте. 
ръководствата бяха запознати 
с (предстоящите стопански ме
роприятия. Извършен бе и а- 
налпз на активността па орга
низациите от изборите до днес.

повете на ССРН именно също 
ствува мнение, че ръковлдет 
ват!а Юъбнрат членския внос з<а 
изплащане па пътни и дневни, 
когато отиват в Босилеград. 
От друга страна ръководства
та остават без подкрепа от 
местните активисти, предимно

Положението в АлжирНа събранията
§
5 — На 19 юни в Алжир бе съобщено, че досегашният 
3 президент Ахмед Бен Бела е свален от своя пост. Същия 
Ш лен бе пров^ьзгласено извънредно положение в главнця град, 
Ш Алжир и прочетена прокламацията на Революционния съвет 
§ подписана от Хуари НумиАиеп.

На учреден е Алжир избухнаха демонстрации против 
= новото правителство, които, започнаха в известно огнище 
Ц па съпротивата против колониализма — Казби. Лемонстран 
В тиго, между които е имало най-много младежи са носил тг^ло 
Ш Зупгп: „Да живее Беи Бела" и против Бумедиен.

Комбинат ггДимитроЬ1рад" е Ь 

йо-блаюйрияшно Положение
На събранията в местната 

на ССРН бяха об ~организация
съдени някои актуалии въпро 
си в подружинццте и активно
стта на ръководствата в про- 

на предстоящите 
стопански мерки и пр- Също 
така бе 
необходимо по-широко апгажн 
ране на организациите 
ССРН в разрешаване на ло
калните проблеми. Касае се за 
изграждане на училищни сгра 
ди в Долно Тлъмино, Карама- 
нпца и довършаване на учили 
щната сграда в Доганица. По
правката на селските и мах
ленски пътища също така е 
една от належащите залачи на 
подружкишгге. Пред тях стои 
задачата за електрификацията 
на този район.

ГД

Първите пресмятания в Ко 
мбнпат „Димитровград” след 
навестената стопанска реформа 
показват, че това предприятие 
се намира в по-благоприятно 
положение. Топа се констати
ра па неотдавнашното събра
ние па политическия и профс 
спопален актив в предприятие

шипа, локато след въвеждане 
то на пови 12 машини от яну
ари идната година слип работ
ник ще може да обслужва 
две машгпш. С увеличаването 
па 'Производителността патру- 
Аа се Лава възможност 
па световния пазар да се нас- 
тъпва с твъРАе благоприятна

веждането =3 Бен Бела арестуван5изтъкнато, че е = На 22 юпи официално бе потвърдено, че Бен Бела е 
I арестуван. Съветът на Революцията съобщи също така, че 
§ покрай Бен Беда са арестувани още пет лица.

Отложена конференцията на министрите 
на външните работи

Конференцията на министрите на външните работи на 
африканските и азиатски страни, насрочена за 26 юни е от
ложена па неопределено време. В съобщението не е дадено 
никакво обяснение за отлагането на конференцията.

* * *
Отзвуци в чужбина след преврата в Алжир 

* ФИДЕЛ КЛСТРО:
— Министър-председателят на кубинското правител

ство Фидел Кастро преценил . свалянето на Бен Бела като 
„безславен удар" и добавил, че „военният бунт, с който е 
свалено правителството на Бен Бела не може да се нарече 
революциоштен процес“.

%на

§
I=
Е=

€

ГОРНА ЛЮБАТА
В присъствието на ръковод

ствата на всички подружгшин 
и на местната организация 
на Социалистическия 'съюзна 
събранието в Горна Любата 
бяха изнесени някои пробле
ми, специфични само за тази 
организация. Бе подчертано, че 
личната нетърпимост между 
отделни членове се .смесва с 
политическата дейност и (ра
ботата на организацията. Под 
ружшпдитс в този район са ра
ботили слабо. За това състоя
ние част от вината носят и 
просветните работници, които 
зарад междусобни несъгласия 
занемаряват работата в Соци- 
алистическпя съюз, както и 
преподавателско 
ната дейност.

Членският внос в тази орга
низация не се събира редов
но. Тя се намира на последно 
място в комуната. Между чле-

4 МАРИО ЛАЙКАТА:
— Членът на Секретариата на КП Италия Марио Дли- 

ката пише във вестник „Унита", чийто директор е той, че 
Бумедиен е нанел голяма вреда на Алжир, на арабските на 
роди, Африка и движението освобождение,
защото на ..непоправим начин развалил устройването на Аф 
ро-азиатската конференция и Деветия младежки фестивал”

за нацинално

* ВАЛДЕК РОШЕ:
_ — Генералният секретар на Френската комунистическа
= партия Валдек Роше заявявнл че вестила, които пристигат 
Щ от Алжир „могат да предизвикат най-дълбока загриженост 
= сред искрените приятели на Алжир". С военния пре- 
= врат, казал Валдек Роше, е нанесен тежък удар на новия 
1 Алжир и движението за национално освобождение на на- 
= рода.

1
От съвещанието в комбинат „Димитровград ’

то в присъствието на председа
теля на работническия съвет 
и управителния отбор. Въпре
ки това пресмятанията показа 
ха, че в Комбината съществу
ват резерви, които лежат в на 
маляване на работното време, 
в доставката на по-евтини син 
тетич.ни суровини 
ния пазар и тн. Оказа се 
що така, че техническите съ
оръжения не са същи във вси 
чки цехове. Така например в 
гумарата средствата за произ
водство на обувки и на техни 
чески стоки са застарели, 
във фабриката за голи гумени 
нишки сега един ,работник ра 
боти на една и половина ма-

възпитател- структура на себестойността 
на произведенията.

Фомдовете на предприятие
то след новите мероприятия 
значително ще се увеличат въ 
преки, че цените на елек-

= гппппшшптгатпшшп1ш1штшшш1»юшпн шпдшипш1ппшптшмппммни—ипмш

ДА СЕ ЗАЛЕСЯВА 

НО НЕ НАВСЯКЪДЕ
троеиертята, 
и нефта и ма неговите дерива 
ти ще се покачват, само ако 
не се стигне до намаляване 
цените на гумените произве
дения.

Интензификацията на произ 
водството и освобождаването 
от .непроизводителна работна 
Ръка изисква, калето се изтъ
кна

въглищата

«с Г»
Граничен събор — 

на 11 юлп
на източ-

съ-
На едно от събранията ча Со

циалистическия гъюз в Долна 
Хчобата селяни се изтъкнаха е-

ва създава затруднения на на
селението в отглеждането на до 
битъка.

Залесяването, разбира се е не 
обходимо и предвидените пла
нове трябва да со изпълнят. Но 
при това не трябва да се при
криват
породени от корчетолюбиви под 
буди. Не е труд: с. да се разбе 
ре, че тук се гони по-голям про 
цент на добиви, д същевремен
но и най-лесно изпълняване на 
плана. Ето защо е ноебгодиьда 
в това направление да 
мат някои мерки, горската сек 
ция да измени политиката си и 
|гасочи своите усилия към съ3 
.даване на нови юри преди вси- 
1ко на онези площи, които най- 
много се нуждаят от залесява
не, като «е се опъва развитие
то на животновъдството.

В настоящия момент би тряб 
ьало да се оформи комисия от 
специалисти по горското стопан 
ство, - която да даде 
кои площи ще теябва да се за 
-гесят, а кои ще служат за пас , 
бища.

На 11 т. м. при с Долни Кри
водол край Димитровград па 
югославско-българската граница 
ще се състои среща на крайгра 
пияното счаселегие от двете 
страни.

Срещата ще трае 1 ден — от 
6 до 18 часа.

дин проблем, който е във връзка 
със залесяването Става думаа за една погрешна политика на 
горската секция в Босилеград 
по въпроса за затзсяването Под 
претекст, че се касае до ликвидн 
ране на ерозията и залесяване на 
голините, тя често пъти неоправ 
дателно залесява и ограничава 
площите за паша и с това спъ
ва развитието кг животновъд
ството.

Наисина зале .-яването е необ - 
ходимо и от първостепенно зна 
чение в Боеилего адско, но не е 
трудно едновременно и да се за 
лесява, и да се създават по-добри 
условия за развитие на живот - 
новъдството. Топа не са непре
одолими противоречия. Но за от 
белязване е, че в това 
още много други босилеградски 
села противоречията се създа
ват от неправилното отношение 
и активност на горската секция, 
която нерядко залесява площи на 
пълно годни за паша и то в не 
посредна близост до селата. Тс

на събранието, и открива 
не на излишните работни мес
та в администрацията. някои неправилност,

М. Б.

Заключенията на Съюзния отбор на ССРНЮ
_■ взе-

(Продължение от 1,.с.тр) 
ки. Отделно
има организираното и полигиче ССРНЮ за организирането и на 
ско действуваме па Социалист.! 
ческия съюз в мобилизирането 
на трудещите се хора, за да се 
осигури последователно хтровеж 
дане на основните интенции на 
новите мерки, а особено на съ
гласуването на отделните с об
щите интереси.

Имайки предвид цялата шир . 
чина и значение на просне.гите ь 
стопанската система и в услови 
ята на стопанисване, както и 
нуждата от най -широка полити 
ческа активност Съюзният от
бор счита, че всички организа
ции на ССРН трябва максимал 
по да се активизират върху тях 
ното успешно провеждане. Поне 
же стопанските мерки по своя. 
та съдба

ща. решения и мерки. 
Изтъквайки отговорността на

и всички фактори, които могат 
допринесат са правилното 

тълкуване и провеждане 
конкретни мерки приетите общи 
начала, върху които се основа 
ва реформата на стопанската си 
стема.

Организациите на ССРНЮ от 
делно внимание трябва да пос
ветят

значение в това да
чрезсочването на широката полити

ческа
непосредствено. Съюзният отбор 
призовава всички организации 
га Социалистическия съ оз 
предприемат не бх одими-е мер 
ки така че в тази активност да 
бъдат ангажиразп всички наши 
обществено-пол иг ически 
За тази цел е несбходимо да сс

дейност, която предстои

село ида

тези мерки и решения, 
взети в рамките на стопанската 
реформа да сз провеждат на 
пълно, последователно и с пъ.т 
но разбиране на конкрет-.тате ус 
ловия. Основният лост

преценка
сили.

организира широка акция за 
разясняване на новите стопан
ски мерки, в които трябва да се 
включи най-шикж кръг обще
ствено-политически работницн 
народни представители, отбор- 
штци и активности на Ооциалнс 
тическия съюз.

Същевременно необходимо е 
и самите организации на Социа 
листичеокия съюз да се оспосо 
бят за организирала и постоял 
на активност. Тази активност

В. Велиновв наддел 
яването на проблемите о борба 
та за увеличение производител 
ността на труда, намаление раз
ходите на производството и по- 
рационалната работа, при това 
отделна роля принадлежи не 
организациите на Съюза на син 
дикатите, които иай-добре могат 
да активизират трудовите ко
лективи в разрешаването на те 
зи проблеми.

Изтъквайки огромната отля на 
печата,

всяка тру
дова организация и лица, в прп 
веждането на реформата голя
ма отговорност 
себе си самоупзавитолните ор-

засягзт

поемат ьърху
трябва да се осято е а ва върху внч 
мотелното следене на превежда 
нето на реформата, конкретна а 
цията и прилагането на предете 

на Социалистическия ящите 
своята активност тряб скупщина и другите обществени 

ва да основават върху работа- органи в общеетзено-политичес 
та на общинските скугпцини — ките съвместности и трудовите 
чрез сътрудничещво със сгпнди ' колекитви. Задача на организа 
калните подружпици. върху ра циите на Социалистическия съ 
ботата «а органите па работни- 

самоуп >авление. Чрез 
активнаст организации- 

всекидневно. ще изнамират 
и конкретни станови-

ганизми и комуните и ор) мтите 
на работническото самоуправле 
ние по предприятията. Органи
зациите

радиото и телевизията 
тълкуването на всички тези 

мерки и в правилното осведоми 
ване на гражданите, Съюзният 
отбор на ССРНЮ подчертава не 
обходимостта
за информиране колкото се

в

решения на Съюзната
съюз

всички средства
МО

же по-всестранно да се вклю
чат в политическата активност, 
за да се превърнат в широка и 
жива трибуна за размяна

гоз е да организират творческо 
сътрудничество и обмен на мече 
ния на представители на обще- _ мления, и договори на трудещи 
ствено-политиче з т.-.те общнос п I

наческото
такава те се хора в ир стеса на провеж 

дането на стопанските мерки.те и трудовите организации кактправилни
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ЕДИНСТВЕН ЮБИЛЕЙ ОПИТЪТ НА ДРУГИТЕ

ПО 10.000 КИЛОГРАМА 

СЕНО ОТ 1 ХЕКТАРПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Преди петтгаде-от години, на 

27 юни 1950 година, Съюзната 
народна скупщина прие закон, с 
който ръководенето на държан 
ните стопански I редприятия и 
на висшите стопански: едруже-

трудещите се придобиват още 
ло-големи права в сложната си 
стема на ръководене на държа
вата и стопанството.

Самоуправлението 
за съществено изменение на ця

на околиите и градовете бяха 
|.ъ1,31даде1ни първите вечета на 
Производителите. За по-малко 
с.т една година, вечета се обра
зуваха и във всички представи 
телни тела — тее до Съюзна
та народна скупщина.

Самоуправлението се разши
ряваше във всичпи области на 
живота. Трудещите се въз вс: 
5>о-голям брой започнаха да ре 
шават не само е стопанството, 
но и в просветата, културата и 
здравеопазването 
•управление, във 
сти на обществото.

Трудещите се постигнаха извън 
редни успехи. Темпът на стопад 
ситото развитие в Югославия 
през последните петнадесет го
дини беше, по общо признание, 
дай-динамичен в света изобщо 
Това не е единственото1, което 
отличава нашите хора като съ
знателни носители на всестра
нна обществена активност. Съ
ществено се промени обществено 
-икономическото положение на 
(човека. С' придобиването на пра 
вото за все по-съободно пазпре- 
деление на дохода според тру
да. се създадох с условия за ху- 
манизация на отношенията 
цялото общество.

Историческият процес продъл 
жава. В момента, когато се на
вършват петнадесет години от 
въвеждането на самоуправление 
то, в Съюзната скупщина 
разисква за значителни реше
щия, с които трябва още повече 
да се разширят правата на не
посредствените производители: 
по-свободно организиране на сто 
панството, укрепване ролята нз 
трудещия се и трудовата едини 
ца за подобряване материалните 
условия ка стопанисване и за 
схце по-правдиви отношения в 
разпределението ьа дохода. А с 
новата стопанска реформа се съ 
юдават още по-сигурни основи- 
за по-бърз напредък на цялата 
страна.

тин хектара изкуствени лива
ди, образувани чрез коопери
ране между производителя и 
кооперацията.

Мнозина -к-ооГьеранти, бла'- 
производство годарение на това сътрудкиче 

ство направиха решителна пре 
ориентировка на своето досе
гашно производство. Аксентио 

ти бе да се покаже и докаже Ранкс,зич, земеделски 
ма неуките и невярващите, че Нин, е направил изкуствена ли 

е победила вековното вада преди три години, Днес,
благодарение на обезпечената 

голини и низкопродуктивни вече фуражна база той угоява 
пасища нямало полза. Тази девет бика.
цел е осъществена. Тревата се Икономическите показатели 
га достига до рамене, а най-до • доказват онравдателността на

смогват 
един

В планините Златибор, Тара 
Ягодня, в просторните паси
ща около Сйеница и по други 
те планини в СР Сърбия десе 
тина години вече се оргаяизи-

допринесе

ра съвременно 
ма треви, овес, ечемик и кар
тофи.

Отначало целта на тези .рабо
стопа-

науката 
убеждение, че от планинскитедържавното 

всички обла ■

брите косачи едвам 
да окосят 2 декара за 
ден, докато в бедните ливади 
косят и по 5 декара.
ДЕрЕТ ХИЛЯДИ КИЛОГРА

МА СЕНО ОТ ХЕКТАР

това вложение, зятното едик 
килограм сено, получен от из
куствените ливади струва до 
14,5 динара-

Производството на евтинР 
сено се отрази благоприятно 
върху подобряването на .живо 
тновъДството. Кооперацията 
има я своя собственост към 60 
глави говеда монгафонска по
рода. Средният 
през миналата година е възле 

с зъл на 2,540 литра от една кра 
ва, а дневният прираст на те
летата — 750 грама. Миналата 
година кооперацията угои 80 
говеда, а през тази година ще 
достави 250 угоени бикове. 
ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЮ 
РАБОТВАНЕТО НА КАРТОФИ

Преди десет години тези да
нни щяха да бъАат „чудо”. 
Днес те доказват правилната 
производствена ориентировка 
на кооперацията „Единство” в- 
Крупам. На територията на 
кооперацията има 13 села 

в 13.329 жители. Към три хиля
ди хектара в мерата са лива
ди и пасища. Половината от 
тази повръхност се намира в 
планина Ягодня, къДето през 
1956 година за първи път бя- 

се ха направени изкуствени дива

млеконадой

В своето стопанство коопе- 
От тогава до днес коопераци рацията (произвежда картофи 

ята е създала общо 112 хекта на парцела 85 хектара и полу- 
ра свои изкуствени ливади, чава към 280 центнера от хек 
Средният сенодобив от хектар хар. Тези площи, превърнати 
възлиза тук на 68 центнера, а в картофище никога по-рано 
от 1тсои парцели се получа- не са били използвани. Карто- 
ват и над 100 центнера. Тркб- фите се продават в пресни и 
ва да си припомним, че естве сушени. Кооперацията има 
ствените ливади дават само своя сушилня с 13 тунела, в 
десетина центнера, а пасища- които се сушат и сливи, 

най-много пет центнера

АИ.

А. Габелич — пръв председател па работнически съвет у кае

ния бе предадено на трудовите 
колективи, 
динната М(исъл в историята нг- 
нашите народи.

лата обществена I труктура. Пре ; 
април 1952 г., бе донесен закон 
га народните огЬори, въз осно 
ва на който в народните отбори

таБе осъществена е-
от хектар.

Именно тази огромна разди 
ка в добивите е причината за 
големия интерес 
стопани
сътрудничество с кооперация
та. Непрестанно пристигат зая 
вки за коопериране, при кое
то е възможно да бъде ггрило 
жена съвременна агротехника 
в пасищата на частника. Пъ
рвите производствени сътруд
ници по създаване на изкуст
вени ливади с помощта на ко 
операцията 
1961 година. Тогава бяха коо
перирани само десет хектара, 
а сега четири години по-къс- 
Но на просторните 

Ягодня вече има

Сшроежъш на 

Джонин моеш
Още рез декември 1949 година 

бе направена решителна крачка 
към въвеждане на действително 

' Центр а лният

на селските
към производствено

Власина Окрухлицасамоуправление, 
съсвет на Съюза на синдикатите 
ва Югославия и Стопанският съ ПЛЕНУМ НА ОО НА ССРН Невля

приготвиха строителния мате
риал за Джонин мост.

Остава още този материал да 
се прекара до мястото на стро 
ежа, защото се намира на пъ
тя край Долна Невля. В ско
ро време се очаква и остана
лите села да приготвят мате
риала за изграждане на моста 
единствената връзка на села
та от този район с Димитров 
град.

Жителите от Долна
вет на правителм вото на ФНРЮ 
взеха съвместно напътствие за 
ссковаване и рлб.та на работни 
ческите съвети ь държавните 
стопански предприятия. С този 
документ, който сдписаха Джу 
ро Салай, от им-.то на Синдика 
тите и Борис К цдрич, ог името 
ва Стопанския съвет на Съюз 
ното правителегт а. беше пред
видено да се създадат работни
чески представителни тела със 
съвещателен на глас. Бяха из
брани 215 по-гогемй предприя
тия в цялата стояща, в които ви 
ооките начала тоябваше най-на 
пред да ос проверят в практи
ката.

Тези дни във Власина—Ок- 
руглица се проведе пленум на 
Общинския отбор на ССРН. 
Освен членовете на ОО на 
ССРН на пленума присъствува 
ха и представители на остана
лите обществено-политически 
организации в 'комуната. Пле
нумът имаше за цел да обсъ
ди някои проблеми за .работа- 

органиаациите на ССРН 
Направен бе анализ; 
тивността ■ на организациите 
през изминалия период от про 

на изборите до

подружниците и местните ор- 
ганизашш. Посочиха се и ня
кои отрицателни (примери на 
неактивност от страна на Ръ
ководствата на отделните ор
ганизации. На пленума се го
вори и за предстоящите сто
пански мероприятия.

В разискванията се изтъкна 
и необходимостта от постокнна 

активността на ССРН и през 
лятото.

Накрая пленума взе реше
ние да проведе обща масова 
акция за поправка на пътя 
през Власина. В нея ще бълат 
включени всички работоспособ 

членове на ССРН в кому-

явиха презсе

склонове
петсто-на

та на
на ай-

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"веждането 
дЩесГ След; това бяха(ралгледа^ 

ни обстойно някои проблеми, 
отнасящи се до организацион 
ното и- кадрово

Работниците приеха револю- 
ционата новина: до средата на 
1951 година котл о сааюуправле 
нието бе нал-ъ мо 
два пъти повече предприятип 
отколкото бе предвидено, осно
ваха работническа съвети!

Първият работнически съвет 
ре избран във фабриката 
мент „Първобор< ц” в 
край Сплит.

През първата година и поло
вина работническите съвети в 
болшинството предприятия при 
добиваха главно .ървите опити. 
В началото на > 952 годлна се 
стигна до значителни промени 
в стопанската 
се създават ло-с турни матери
ални условия за 1 о-бързо и по- 
всестратшо разв г.ие на самоуп
равлението.

Измениха се и условията з«? 
стопанисване. Бе приет нов на
чин на планиране на пр извод 
ството, който съдействува за 
много по-широка самостоятел
ност и предприе; счивосг на не 
посредствените лроизво аител и 
старата практика на централи
зиран г/лан започна бързо да се 
напуска. Бе изменена и сиотем 
та на финанси .ние. Трудовите 
колективи, за пръв п-ьт, само 
стоятелпо започнаха да реша
ват за използването «а една част 
от средствата, които създават.

Настъпи период на по-бързо 
5 'У вършенству в а г е на стопан
ската система и укрепване вли 
янието на непосредствените пре 
изводиели т/рху стопанисване • 
то в цялата страна. Бе приет нов 
значителен документ с който

ни
Ускорява се реконструкция

та на димитровградската кон
фекция „Свобода". Макар и с 
известно закъснение „Градил" 
завърши по-галямата част от 
строителните работи.

Новите хали вече са сложе
ни под Остошпш котел и сега 
са в течение работите на кот- 
лариицата. Наскоро ще бъде 
въведен ток и ще бъдат поста 
вени инсталациите за парно 
отопление.

набавени парните преси и две 
специални шевни машини. В 
предприятието очакват наско
ро да пристигне целокупното 
оборудованпе.

Ако строителните работи бя
ха завършени на време нови
те модерш! цехове щяха даза 
почнат да гсроизвеж3.ат в ггред 
шр\с1гия срок. Но н покрай То 
ва в предприятието считат, че 
закъснението не е голямо, н че 
производствените планове ще 
бъАат изпълнени.

пата.състояние в
озаконено,

На Ьшоро мясшо Ь Околияша
Правилното разрешаване «а

организационните
в ССРН в общината се отраз 
ява положително и върху ра
ботата па други сектори.

Б. Ник.

за ци 
Солик. Събирането на ЧАея^^ 

внос в организациите па ССН11 
в общината Ьласина Округли 
ца не е вече „стихийна зада
ча" на ръководствата и подру 

Години иаред члено 
всте на ССРН редовно си пла 
щат членските вноски. В пя- 

оргаиизации заплащането 
всеки месец, а в някои 

Нино една органи 
Събира

елин път в годината.

въпроси

жнишгге.
съоръжения досега са

УСПЕХ НА „СВОБОДА"

На Лесковашкия 
панаир

кои
става
тримесечно, 
запия не

система. Тогава
членските

вноски
Затова организацията 

ССРН от общината е на вто- 
в Лесковашка око

па
В павилиона I, щанд 30 на 

30 квадратни метра бе-
изложена конфекцията па 

от Димитровград

околоро място 
лия по събиране на членския 
внос. Някои организации, ка 
-го Клисура, Кострошевпи И 
други имат големи 
средства, който им остават от 
членския внос по Устава 
организацията. Местната 
ганизапия на ССРН в Клису- 

400.000 динара. То

ше.
„Свобода”
Въпреки големия брой Домаш
ни и чуждестранни изложите
ли, известни
производители па трикотаж и 
конфекция, 
то предприятие предизвика ог
ромен интерес сред посетите
лите па панаира.

парични конкуренти
па дим итропгралско-ор*-

1

ра има над 
зи средства организацията ще 

за пабавка на теле- 
или ще строи общество

„Свобода" 
считат, че ще бъдат сключе
ни договори за доставка

па стойност от

В предприятиеизползва
визор
на страда за организациите в 

Организацията в Кос- 
с 160.000

на
селото.
трошевци разполага 
динара, а всичките 
седем местни организации раз 
полагат с по 100.000 динара-

произведения 
24.000.000 динара, колкотобяха 
договорени и на мипалогодиш 
пия панаир.

останали

Строят сс нооитс хали на „Соо боба”М.
I..
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ПО П О В О а А е Н Я НА БОЕЦА

КОМАНДИРЪТ БЪРКО В 

ДИМИТРОВГРА Д
В първите дни на септември 

1944 година в Димитровград б? 
шс като в кошница. Градът то
ку що бе освободен от окупатс 
ра. Улиците биха изпълнени с 
оръжие, което о тавиха българ 
ските фашистки войоки при за 
вършаното им от Сърбия, къде- 
от три години 
партизаните. Оюва, което тези 
дшт се случваше на улиците т: 
Димитровград 
вече познатото1 (талювище, 
Югославия. Много войници се 
присъединяваха към партизани 
те и искаха в техните редове 
да се борят срещу 
войски, които между Пирот и 
Бела Паланка създадоха фро/п 
и решително отбраняваха нас
тъпването 
Войниците създаваха войниш
ки комитети, отстраняваха фа 
шистките офицери

Съставът на партизанския ог 
ряд ,,Мом|чило Войвода” в пър 
вите следоосвобождонски дни и- 
»аше твърде отговорна работа. 
Създаваха се народоосвободител

ждал толкова народ на улици
те. Имаше се впечатление като 
че ли в селата никой ие е оста 
нал. И младо и старо беше тук

вени лентички на гърдите.
В един момей г радостта дос

тигна кулминация. На трибуна 
та се показа прочутият парти
зански комдндир Бърко. Маса
та се понесе напред... Няколко 
души пристъпиха до трибуната 
повдигнаха командира. Хората 
го понесоха... Всички се проби
ваха напред, всеки искаше да 
участвува в тази спонтана ак
ция за носене гча партизанския 
командир. След малко Бърко ое 
ше отново на трибуната...

Големите черни мустаци, но
вата партизанска униформа и 
стегнатия юмрук, който от вре
ме на време повдигаше просла
вения командир, за които веч..- 
се бяха създадени легенди, като 
че ли носеше масите. Този Бър 
ко сега е тук между тях. И те 
си легенди не са далеч ог дей
ствителността. Думите му 
братството и единството за окон 
чателно унищожаване на фая 
шизма, за изграждането на со
циализма бяха 
радост.

А когато митинга завърши 
всички останаха по местата си. 
Ораторите Жизст н Николич — 
Бърка, Аца Шина бяха понесе
ни на ръце от народа и преда
вани иггафетно из улицата...

В отговор на ораторите ощ-- 
същия ден стъпиха стотици мла 
дежи в партизанската бригада...

воюваха срещу

потвърждава! по
ля

немските.

&
1Р

> ••• V* МГ" нашите войски.па'"ч ; тъст
заФормирането на Пета бри {ада е Ябуковин на 4 февруари 1944 

година

посрещнати с

ни комитети, ръководства иа ма 
совите Живоип Николич-Бъркоорганизации, партийни 
организации. Всички димитров 
градчани бяха та крак. В око
лийския

край павлиончего да приветег- 
вува
която току що беше дошла в 
Д имитровгрдск 3.

Към народа се присъединиха 
и българските войници от оку
пационни корлу.;. Вместо лъвчс 
тата на войнишките кепета бле 
стаха червени пзюлъчкм и чер

партизаните и свободата,комитет се работеше
денонощно.

Димитровград, когото фашис 
тите искаха да поев-ьрнат в цен 
тър за разширяват е на велико- 
българския шовинизъм стана 
център на братството и единст
вото между сръбския и българс 
кия народ. Това се потвърди на 
Първия околийски митинг, кой
то се състоя към средата на сеп 
тември 1944 годе- ка в Димитров
град.

Това беше най-радостен ден 
за населението с-г Димитровград 
ско. Улиците бяха пълни. Ло
зунги п знамена се издигаха ви 
■соко над въодушевената маса 
народ. В центъра на града, пред 
сегашния Дом ;а културата 
малкото павлионче бе окичено 
със знамена и огромни портре
ти на Тито, Димитров и Славч ' 
Трънски.

Никога Димитровград не е ви

Б. Ничопса

Портрети

Конструкторът Цветан
Цветан Христов, инженер 

по машиностроене само една 
година е на работа в „Меха
ник”, Но затова време обаче 
той 'постигна забележителни 
успехи.

Христов е новатор.
След мяколкомесечно преби 

ваване в Полша във връзка 
със специализацията в произ
водството на» секретни брави 
„Лучника” — Христов се завъ 
рна в Димитровград.

Тези лни в Димитровград 
пристигат и последните маши 
ни от Полша. В предприятие
то кипи трескава работа. Вси 
чки са ангажирани около мо 
нтирането на машините, орга 
низацията на производството.

Цветан Христов и главният 
му сътрудник Симеон Савов 
обаче с дни и нощи бдели 
над скиците на секретните 
брави.

— Комерческата служба ни 
се оплака — разказва Цветан 
че тези брави не щели да бъдат 
най-подходящи за нашия стан 
дард. „Полските брави • „Луч
ника" с размери 90x60 не са 
изящни нцглед, а и големи са.. 
Затова именно със Симеон се 
заехме да се опитаме тази 
брава да „приспособим" към 
нашите изисквания и усло
вия...

И така главният конструк
тор Христов започнал да рабо 
ти върху тази идея.

— След няколко седмици -на 
правих ск!ицата. Безброй Пт*- 
ти проверявах. След това заед 
но със Симо се наехме да кон 
струираме и алати за изработ 
ката на тези брави. И ето, че 
нашата конструкция на бра
ва 80x48 излезе на видело...

— Всички сме доволни от 
конструкцията-«• Нашата бра
ва има много предимства над 
„Лучника" 
хубава на вид,
15% по-лека и — вероятно ще 
бъде по-евтина,„

— За нея моя колега Савов 
изработи и по-мал-ьк катинар

с 10,000 комбинации.
— Как за толкова късо вре 

ме успяхте Да осъществите 
тая идея?

— Нашият прототип на секре 
тна брава стана готов наисти

Влизането на първите паргизансЖи бригади в Вабушница през 
септември 1944 -.обина Бабушница

Чествуван деня на 
формирането на IV 
черпогорска бригада

Личният състав на гарнизо
на на ЮНА, тържествено от- 

в Бабушница Деняпразнува
на формирането на IV Черно
горска бригада. Това чествува 
не помогнаха и обществено-по 
литически организации, за ко
ето свидетелстува големия брой 
присъствуващи граждани от 
Бабушница и околните села. 

Чествува него започна с от- 
(кртСванетбига изложба на фото 

графии от НОБ и развитието 
на Югославската народна ар
мия. Същата вечер на игри
щето на „Лужница“ бяха про
жектирани югославските фил
ми „Саша" и „Рафал в небе
то”. На втория ден оттърже 
ствата бе извършеио тържест
вено

Цветан Христов

на много бързо, Голяма заслу
га за това се пада н на май
сторите — алатнзщи — Борис 
Станчев и Сава Мадов, които 
в репордно кратък срок напра 
виха прототипа... Те с извън-

предаване на военното 
знаме. По този повод за раз
витието и бойния път на IV 
Черногорска бригада говори 
полковите Давидович, комен
дант на Пиротския гарнизон.

Чествуването завърши със

Първото събрание в свободна Бабушница Аедно майсторство реализирай 
ха чертежа.

— Готвите ли още изнена
ди?

........................................................... . — Имаме в план Да напра
вим секретна брава и за на
шата кола „Фиат”, която за
сега се внася от чужбина.

спортни състезания и култур
но-забавна програма.

Оиакошо на въироса Димитрие Николич

СмиловциОпасна „шега44 Ще направим опит и да произ 
ведем някои Държани за кале 
яйите 1на кабелната фабрика 
„Моша Пияде" в Светозарево. 
Но това са идеи, които обсъ 
ждаме...

по-малка е, по- 
елегантна аПодготовки за чест- 

вуване на Деня на 
боеца

кове за разплод, макар че 
пред производителите бе дала 
обещание да направи това вед 
нага.

Животновъдите значи от то

Земеделската кооперация в 
Горна Лисипа кастрира бико
вете домашна порода в целия 
любатски район. Това 
приятие се проведе без труд
ности.

И самите 
производители

охота приеха предложени 
да се

Матея Андонов
меро»

шш1пшн111шш11н1шшшшш1шп11ш1ип1ш1тшшлштшш1ши11ш111шшш1ш1шшшшшш1п11шш'"IВ Смиловци центъра на За 
бърдие, ое вършат трескави 
подготовки за чествуване Деня 
на боеца — 4 юли.

Организацията на Съюзени
те организации, на бойците на 
семействата на падналите бой 
ци ще .раздели подаръци.

Както и обикновено,

зи район са излъгани.
Остава обаче открит въпро

са дали някой ще бъде под 
веден под отговорност за тази 
„игра”- Вредата не е малка.., 

И дали по този начин коо- 
да подобри 

което

ЧЕТЕТЕ И
РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ 

ВЕСТНИК „БРАТСТВО"

селскостопански 
животновъ- 5

5ДИ С
ето на кооперацията

отглеждане на поро
е=

мине към 
дист добитък.

Всичко обаче спря тук. след
кооперацията 

набави бп-

перадията мисли 
животновъдството, за 
тук наистина има условия?

с*

след
това ще стане народно увесе
ление.

кастрирането*
не се погрижи да

е-Ш1|ШШ1Ш1Ш1Ш11Ш1Ш!ШШШП1111ПШШШШ1Ш1!1Ш11Ш11ШШШМ1Ш111111ПШШ1Ш11Г111ШП!М!ШШ1НМШ1ПИ1
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■РАТСТВО

Дневен ред на димитровградското селско стопанствоЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОЗИТЕ 

няма икономическо ойраЬдание НЯКОИ КООПЕРАЦИИ НЕ ПОД 

ПОМАГАТ РАЗВИТИЕТО НА 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Об-

зачести
През последните години оба

че в съседните общини Пирот 
и Бабушница пак се появиха 
кози. Миналата година Пирот 
ска община взе решение с ко
ето разреши отглеждането яа 
кози на цялата територия на 
общината при специални усло 
вия. Всичко това предизвика 
интерес и сред нашите селско 
стопански производители. До
сега в Общинската скупщина

В последно време в 
щинската скупщина 
ха исканията, на селскостопан
ските производители от Дими
тровградско за отглеждане на 
сански кози.

Известно е, че особено меж
ду двете световни войни, в Ди 
митрОвградско бяха безразбор 
но изсечени много гори, кое-

—ИЖВй-
на селскостопанското производ
ство в комуната. Те заемат об
що половината от обработвае
мите площи с извънредни ус
ловия за малинаретво, животно
въдство и овощар .тво. Че влия
нието на кооперациите върху 
селското стопанство е слабо по
казва и примерът т а кооперация 
„Борово” в Багуйе. Няма да прс 
каля ако кажа, че на тази тери
тория изкуствени торове се из
разходват едва колкото и прс- 
ди войната. Обществото вече не 
може да толерира това положе
ние и самрта кооперация виж
да, че с досегашната практика 
не е в състояние да отговори 
на изискванията на съвременно 
то развитие и нуждите на ин
тензивното селскостопанско про 
изводство..

От друга страна така отслабе
ните кооперации 1.е са в състо
яние да развиват едро произво
дство и поради липсата на тех
нически кадри и специалисти 
Те не са в състо-шие да реали
зират и вече получените от об
ществото средства. Затова ло-

мчогобройните проблеми о дими 
тровградското селско стопанст
во. защото те и кадрово и техни 
чески стоят най-добре, имат и 
механизация, по-добри съобщи
телни връзки и пр.
Поради лошите 
връзки „Сточар” е Каменица е 
р по-друго положение. Ог друга 
страна тази кооперация е вло
жила доста средства в животно • 
въдството и резу лтатите трябва 
дя'излезат налице сега. Счшам- 
че ще бъде най -добре ако тази 
коперация остане вън от ггро 
мишления комбинат още една- 
две години, а с лед това да се 
приключи.

За мене от голямо значение е 
кооперирането з животновъдст
вото като първостепенен 
пански отрасъл, в нашата общи 
на. В тази област кооперациите 
са се ориентирали изключител
но към изкупуване на излише- 
ка от произведения, а не под
помагат развитис-зо и увеличе
нието на производството. На
пример „Нишава ’ има 54 гове
да на угояване, а нито едно не 
угоява в коперацья 
стопани. Подобно е положение
то ив Сми ловци. В Каменица 
коперацията угоява 92 юнци, а 
в производствено съдружие уто 
ява 40 говеда.

За това положение най-малко 
са виновни частните производи
тели. ' Кооперациите не стиму
лират угояването в кооперация. 
В Поганово има т яколко угоени 
бикове, но не съществува нито 
един договор за производство. 
Ако тръгнем от факта, че гове
ждото месо все повече се тър
си на пазара и че на произведи 
теля се заплаща една и съща 
цена било да угоява в коопе
рация, Или сам. Това не во
ди към договориране защото 
производителят пе е заинтере 
сован.

От своя страда това търси и 
много по-голямо ангажиране на 
средства за развитие на сътру д
ничеството с частните селско
стопански производители, в чл 
ито ръце се намира по-оляма 
част от обработваемите площи 
V животновъдния фонд. Следва 
да изтъкна и топа, че с увели
чение на производството ще се 
създадат условия и за п '.-висо
ки лични доходи на работници
те и кооперацитс. Това нещо съ 
здава по-добри условия за обез
печаване на егз -.'стенция на се
ло и по-съвременно земеделие.

КИРИЛ АПОСТОЛОВ, заве
ждащ селско стопанство с отде
ла за Селско и гороко стопанс: 
во тгри Общинската скупщина 
в Димитровград от освобожде
нието до днес се занимава сь„ 
селскостопанските въпроси в 
комуната. Тъкмо зарад гова се 
обърнахме с молба към чего ьо 
нашите читатели да се изкаже 
по въпроса за димитровградско
то селото стопанство и досегаш
ната работа на земеделските ко
операции в Димитровградско.

— Почти три д-дини се разис
ква за обединяването на земедел 
слейте кооперации в нашата об- 
1цина. По мое мнение по субек 
тивни причини досега не са по 
стигнати видими резултати. Ор
ганите на управлението1 и сами 
те колективи в .> операциите не 
са добре разбрали ползата ог 
обединяването. Повече се държе 
ше сметка за ли -гните интереси 
(работни места, уволнен тя, ре 
организации, систематизации и 
пр.), а малко се държеш’ смет
ка за подобрението и модерни
зирането на селското стопанст

то активизира и ускори проце
са на ерозията. В активизира-

стьобтцителни

с го

ст бгщен -ката скупщинаДимитровград
са подадешI 11 искания за от 
гдеждане на кози — 4 от Ди
митровград, 6 от Жедюша и 1 
от Лукавица. Съществува и 
протокол от събранието на из 
бирателите в Трънско Одоров- 
ци, които също искат да им 
се позволи отглеждане на сан- 
ски кози. За отбелязване е, че 
повечето желающи са неспосо 
бни за работа или незаети и 
затова искат да им се позволи 
отново да започнат да отлеж- 
дат това вече забравено до
машно животно.

Разпоредбите на закона4- у- 
реждат отглеждането на кози 
и предвиждат възможността 
общинските скупщиии да взе
мат свои решения за отглеж
дане на сански кози само в 
ония райони, които не подле
жат на ерозия. Обаче интере
сът за отглеждане на кози е 

предимно в южния райоЦ. Оба
че от страна Околийската скуп 
шина той е превъзгласен за еро 
Зивен. В оста!нали ге райони на 

общината няма никакво иконо 
мическо оправдание за отглеж 
дането на кози, защото същест
вуват благоприятни условия за 
отглеждане на овце и крави.

вето на процеса на ерозията 
участвуваха в доста 
степен и козите, които в струк 
турата на животновъдството в 
Димитровградско по това вре
ме се равняваха на броя на го 
ведата. Покрай това и самият 
начин на отглеждане на ■ кози
те допринесе за унищожаване
то на горите, последица от то 
ва е, че днес в нашата комуна 
имаме твърде малко запазени 
гори.

голяма с частните

С цел да се спре ерозив
ният процес и по този начин 
да се отстранят щетите, които 
ерозията носи със себе си, 
след освобождението се при
стъпи към конкретни мерки 
за запазване на горите. Една 
от първите мерки, покрай пла 
новата политика в областта на 
горското стопанство, бе и лик
видирането на козите. В пери
ода между 1948 и 1952 година 
бяха ликвидирани общо 8.000 
броя кози. Днес, 13 години 
след ликвидирането на козите 
състоянието на горите значи
телно се подобри. Сега почти 
няма голини. Козата като ня-

Говедо монтадюнсНа порода
во. Въз основа па това се фор
мираха две схващания — ЗА и 
ПРОТИВ
При това побеждаваше 
схващание, коего най-добре от 
говаряше на съответната стопен 
ска организация.

Сега вече по-голямата част от

слабите коопео.-щки следва да 
се облягат върху „Победа” в 
Смиловци и „Нишава” з Дими
тровград, които имат кадри.

Считам, че не би имало труд
ности в обединяването на кооие 
рациите в Омиловци и Димитров 
;рад които са ндч-сродни. С тях 
пата интеграция биха се създа
ли условия за разрешаване на

обединяването им.
оновакогаишо домашно животно и 

„кравица на бедните" бе забра 
вена от селскостопанските про 
изводители. Кирил Апостолов

некооперациите съзнават, че 
могат да съществуват сами. За
това вече обединяването се на
лага като необходимост. Коопе
рациите в Поганово, Барйе и Т,- 
ънско Одоровци 1 с изясняват за 
интеграция. Но и при тях с та
зи идея са запознати само тесен 
кръг хора — не сс върви на най 
-широките 
чески трибуни. Тъкмо зарад то • 
ва се стига до тлението — слу 
жителите в кооперацията да са 
ЗА а кооператорите и ЗА и ПРО 
1 ИВ интеграцията.

Следва да изтъкнем, че коопс 
Поганово и 

малко 
развитието

Поречиешо на Ерма, южнише 

сшрани на Видлич и Омара 

Планина ГЪБОТВОРКШ НАПАДНА И МАЛИНИТЕ!ерозиЬни шерени
ф В Пошново и Трънско Одоровци 

у!розени малинницииле
След като привършиха горите, гъсениците нападнаха ма 

литшмците. Какт» съобщават от Поганово и Трънско Одоровци 
където има най-големи комплекси с малини, малинниците са се 
риозко угрооесш.

Едва кога-го видяха и тази опасност земеделските коопе
рации от тази територия се опомниха, че трябва да предприе
мат нещо. За да сс спаси каквото може Общинската скупщина 
даде на кооперациите и ръчни пръскачки за ръчно замъг ява-

ската скупщина ще решава на 
следващото си заседание.

От това решение на Общин
ската скупщина ще зависи да
ли ще се позволи отглеждането 
на сански кози, за които има 
интерес сред частните произ
водители.

Съветът за селско и горско 
стопанство при Общинската 
скупщина в Димитровград прие 
предложение според което ця
лото поречие на река Ерма, 
южната страна на Видлич и 
Стара планина трябва да се 
провъзгласят за ерозивни те
рени.

Това предложение Общин-

общсствено-полити

рациите в Барйе,
Тр. Одоровци имат 
влияние върхуМ. Б.

Но всичко изглежда е кьсно. Гъботворкатм е в крайния

пие откриха рейсова линия До 
Горна Аясина. Макар че пасе 
лението през пролетта вложи 
големи усилия за изграждане 
на пътя 
ваие и догражданс още ис е за 
вършено. В плап е население
то да лале през тази година о 
ще 1.500 трудодни за оконча
телното изграждане па пътя.

Тези дни просветните работ 
ници и служещите от земедел 
ската кооперация 
няколко 
ции.

Средствата ще се събират на 
доброволна база от население

ДОЛНА ЛЮБАТА — И пок, 
рай сезонната работа в Долно 
любатски район обсъждат въ 
зможиоегите за организиране 
на акция по електрификаци
ята.

то.
ДУКАТ — Селският магазин 

в Дукат се снабдява от Лиси 
меката земеделска коогградия. 
Обаче снабдяването папослеЛ 
дък е нередовно и слабо. Ма
газинът не разполага дори и 
с най-осиовиитс потребителни 
стоки: сол, петрол, кибрит, ии 
гари и др.

Населението 
да се снабдява 
която 
Дукат.

неговото разширя

Вече е прието предложение 
то за формиране на координа 
щгонен комитет по електрифи 
кадията, който да организира 
работата-

МУСУЛ — Тези дни населе- 
ггисто от Мусул проведе някол 
ко акции за поправка па пътя 
от Мусул за Барйе.

Поправен е и разширен път 
на дължина от 5 километра. 
В Тази акция която се провежда 
чрез местно самооблагане уча 
ствуваха всички работосиособ 
ни хора от селото.

До края на септември в Му 
сул ще бъЛС завършена и но
вата училия ща сграда. За довър 
птапето й са необходими още 
1 милион и 100 хиляди динара.

проведоха
е принудено
в Д. Любата, 

е отдалечена 10 км. от
последователни ак-

ДОЛНА НЕВЛЯ 
Бригадите на младите го ра

ни при основното училище в 
Долна Невля през първите 5 
месеца от тази голина засади
ха 2.000 акациеви фиданки. Ос 
веп това до края иа учебната 
година уредиха училищния 
двор и окопаха 2 декара с ак 
ации.

Младите герани що работят 
и през лятото.

В Общин
ската скупщина в Босилеград 
се проведоха избори за съвета 

на трудовата общност. От въз
можните 17 кандидати в съ3 
вета са избрани 15 — 7 на две 
и 8 на една година.

ГОРИЛ ЛИСИНЛ — Иеотдав 
на предприятията „Весна ко
била" и „Пролстер

БОСИЛЕГРАД

Нападната оа ■•щпа градина о Поганово
стадий па развитие. Останалите яйца и идната година ще създа 
пат гчавоПолия ма степаните.

Сигурно е едно — най — сетою и кооперациите са разбра
ли, че трябва иа време да се Оог-нт срещу този отсеем вредител.

М. В.V. от Ско-



в ВГАТОТВ*

Меракът на 

дядо Гила
ЗАПИС ОТ СЪДА

\>. “ .........—............ Цената но едно обида...
На вратата на съдебната зала 

в босилепрадокия общински съд 
се показаха две жени в типич 
ига селска носия.

— Вие сте на ред — одобри 
съдията.

След жените влязоха и двама 
, мъже. Единият от тях, н>д бре 

мето на годините, беше малко 
превит напред, а друият — 
млад, здрав мъж, с измачкана 
риза През рамо '"ешс прехвър
лил палтото си. а в ръцете си 
държеше колет. Виждаше се. 
че пътува отдалече.

Съдията отвори досието и пое 
дигна глас:

— А, пак ли т.не?

Жените обориха погледи 
пода.

И всички замълчаха.
— Помирете се, бе жени! Още 

откога се разкарва те и правите 
ненужни разноски, — настоява 
1не съдията.

—Да се помирим ли? А не! 
Никак! Това не м(оже да бъде 
— започна чернокосата жена. 
Ще съдиш господин съдия па" 
каквото ще нека става. Знаеш
ли какво говори ей тая... _
видяла ме със съседа в плевни 
ка...

Русокосата гледаше в вода и 
мълчеше.

Съдията попита:
— Ти видяла ли си?
Жената продължаваше да 

мълчи.
— На разпита нали така каза. 

Ако ти не искаш — прокурора 
ще прочете твоето изказване. А 
обидата не е малка... Зарад та
зи обида може да се скъса е- 
дин брак...

Човекът с колета муши,- 
сокооата с лакътя:

— Де измирете се. Дай й 
ръка!...

Съдията забеляга това и от
ново започна да настоява за по 
мирение.

Русокосата стана и подаде ръ 
ка към друтата жена. След то 
ва направи усилие да я прегър 
не. Тя отстъпи като попарена:

— Не искам!!
— Е то. не иска — добави пе

чално русокосата.
Всичко започна отначало. От

ново убеждаване за помирение, 
отново разправии.

— Ще съглася само под успо 
вие да каже пред мъжа ми, че 
не ме е виждала в никакъв плеа 
ник.

към
дворен да има.,, Преди двего 
дини си счупих двойките, ко

ито ми бс направил известният 
.майстор дяла Минчо о(у Погано 
(вхД.Сега се научавам че някой 

си СЦгас ги прави по ето още съм 
набавил ... Преди известно вре 
ме един от внуците чак от Пу
ла мп изпрати но не мога на 
гях да свиря, ис ми са добри...

— Само двойки искам . .. 
Ето така, когато се размисля, 
кога го съм със стадото си, да 
засвиря та да кънтят долове 
и ридища ...

Лори. н непоносимата юнска 
жега не пречи на 106-годиш- 
ния дядо Гила от Долна Невля.

Петък е и ето той е седнал 
а колата на зет си Аичонггред 
Общинската скупщина 
Любува на новите многоетаж- 
нини, на всичко ново и ху
баво . ..

гел, и като го ударил с е- 
дин камък по главата — той 
останал мя-мъртъв на
сто... И днес това място се 
нарича „Черкезки гроб"...

Ех, лоши времена бяха 
— продължи дядо Ги-

се

тогава
ла. Тия черкези и турни си

М. Андонов

Вести от Клисура

Акцията по електрифика
ция продължава РУ-

Акцшгга за електрификации 
на селата от Клисурския ра
йон добре напредва. Всички 
отбори по електрификация на 
селата събират павиани бед
ства и изготвят планове за по 
ставяне
мрежа. Работите около 
трификацията особено добре

трически стълбове, 
е план за електрическата мре 
жа в селото и след набавка на 
останалия електрически мате
риал ще се започне с поставя 
не на мрежата из селото.

Хората са 
за електрификацията на села-

направее

Столетникът Гила Виденов
на електрическите 

елек-Не ни трябваше много вре
ме да намерим „общ език” и 
да станем приятели с дядо Ги
да Виденов. „Преселехме" се 
само в кафенето на по-дебела 
сянка. Поръчахме си по едно 
пиене и разговворът потече 
непринудено.

Някой от съседната маса 
подхвърли, че именно това ка 
фенесе наричало „Развод на 
браковете".

— По наше време го нямаше 
това чудо — каза дядо Гила 
Сега е лесно — днес си женен 
утре не 
— Спомням си, бях на десети
на години когато стана това. 
Някой си Пейчо от Долна*Нев

правеха каквото си искат. Дой 
дат в селото и току откраднат 
най-хубавата булка. След някол 
ко дни я пуснат. ..

— Дядо, какво желание и- 
маш сега?

За интересовани

.шшш шШтт
' ' Л

■<

— Ех, какво. Доволен съм 
от всичко. И ето чакам своя 
ден.

V :
-■
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щ— Не се безпокой ти ще си 

поживееш още. Нали още 
можеш?

— Окото ме издава деца. И- 
наче се държа. Аз пазя още 

само ако искаш.,, овцете. И не правя пакости.
Ето нека каже някой от Нев
ля, че дядо Гила му направил 
пакост

— Кажете ми, може ли тук 
някъде да се намерят хубави 
погановски двойки. Много о- 
бичам да свиря ... И сега бих 
ви развеселил всички

Щ
ШШЖШж — Стани и {' целуни ръка 

та — зоповяда мъжът на подсъ 
дигната.

Сцената наистина прие коми
чен вид. Двете жени здраво се

-
к - г'

|

прегърнаха, стискаха си ръце..- 
Помиряваха се...

Мъжът на подсъдимата 
плати съдебните разноски и о- 
бидата — всичко 15.000 динара 
и цялата -„компания1’ с шум на 
пусна залата...

•}>ля изневерил на жена си —за 
ловили го с друга. А то каква 
жена беше — като дрен.

В кафенето избухна смях.
— Но да видите какво му се 

случи. Доведоха го насред Дол 
на Невля председникът Най- 
Ден от Борово, кметът на Дол г 
на Невля Богоя от Круша и СЛУЧВА СЕ 
Галча от Горна Невля. Па ка
то донесоха три хубави пръч
ки... Накараха Пейчо да легне 
во корем. След това Найден му 
сеДна на главата, а Богоя на 
краката, а Галчо взе пръчки
те. Па като му удариха един 
бой на голо...

— Дедо. дело. де ни разка
жи нещо от турско време? —
Започна Личо.

— Ех, то едно ли беше. Три 
години на война.,,,

— Не, не за черкезите, за 
черкезите? ...

Дядо Гила гаврътна навел- кои членове на мировия съвет 
нъж ракията и започна: се отразява твърде вредно вър-

-— Добре си, спомням и за ху дейността па тази добро вол 
тия времена. Тогава Долна на организация. Някои чле? ове 
Невля беше малка, както и се на съвета забравят, че гага е

една почетна обществена длъж 
ност.

Мировите съвтги са длъжни 
не само да намаляват брой на 

каквото им съдебните дела. но и да освобо
ждават хората от излишни раз
ходи.

Обаче при едно такова изло
жение когато се взимат пътни 
и дневни — последиците са мно 
го тежки по отношение п пести

за-

* 1 ЦШшсамо е ш
ШШШЖ

В. Велино»•а

I-ня НМ Барйе

Вмесшо Помощ Клисура Масово избмване 

на анснцн
напредват в Клисура и Стрези 
мировци. Тук са събрани около 
700.000 динара, взети са елек-

Почистване на

та и редовно изплащат опреде 
ните вноски.

Б. Н.ь

На едно с-ьбрапче на пибруж- 
иицата на ССРН е Горна Люба 
та бяха разобличени някои от
рицателни прояви в работата на 
мировия съвет в селото. За свои 
те услуги членовете на съвета 
взимат пътни и сневни от сел
яните. Това отнхтшение на ия-

По инициатива на Венко Мв 
ков, управител на земеделска 
та кооперация „Борово" в се
ло Барйе от началото на год^ 
ната се провежда акция за у1® 
щожаване на вредния дивеч.

Досега са убити 17 лисици: Й 
4 язовца.

пътищата
По решение на общинския 

пленум на ССРН от 19 юни т. 
г. на цялата територия на об 
щината се предприе акция за 
почистване на пътищата от 
Промая към Божица, Клисура 
и Водояж;по които минават 
рейсовете за Сурдулица и от 
там за Скопие и Ниш.
НИШ 11111111III11111111111IIII] 1ММ111111Ц Ц1Ц111||| ||| Ц11111Ц1

В тази акция 
над 1300 души и за един ден 
-успяха Аа почистят всички пъ 
тища. Тази акция проведена от 
членовете ща ССРН 'струва 
наА един милион динара.

участвуваха

га що стана ... Тъкмо се до- 
селваха някои семейства, кои
то бягаха от черкезите. , .А 
черкезите правеха големи зо- 
луми ... Крадеха ИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕДРЕБОСЪЦИ

Пой 

съшрудник

падне.
—' Една нощ наши коне из

лезли на Дел, над Долна Нев
ля. И нещеш ли, едно черкез 
ко куче ги съгледало. Щом пад 
над първия мрак той започнал 
да ги гони към реката. Кога
то слезиали доле, взел един

-човек обадил че дядо ми Ран*
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Защо, когато 

не съм виновен...
жа и авторитет 1 на мировия сгъ 
иет сред населението. Смиловският поп напоследък 

развива изглежда все по-успеш 
но сътрудничество с овчарите 
от фермата в „Манастирски 
дол." Поп Михайло им дава са 
лата от зеле, а овчарите му 
оставят варено мляко.

По време на празниците по
път ги ръси и с по някоя бу
тилка ракийка.

В. С.

Преди няколко дни получих 
заповед да прекарам с тракто
ра алкохолни питиета от Бо
силеград до Лгобата. Запознах 
кооперацията в Босилеград, че 
не смея да ползвам трактора, 
защото не е регистриран. Оба
че управата беше упорита в 
настояването си да изпълня 
заповедта.

Аз се съпротивих на това и 
не изпълних нареждането. Но 
веднага след това — управата 
ми връчи сметкоразписка да 
заплатя 6.000 динара зарад не
изпълнение на поставената за
дача.

Подобно нещо се- случи н 
след няколко дни, когато по
лучих нареждане да прекаРг 
вам пясък. И това не изпъА" 
пих и получих сметкоразписка 
на още 4.500 динара.
Не иргТълних нареждаНиятапо
неже Наказанията ка ползва
не на нерегистриран тракт0? 
възлизат на 50.000 динара. Счи

оправ-1

Босилеград

ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА 

ЗА РАЙОННИТЕ ЧИТАЛИЩА
Един ден в ръцете на упра

вителя попаднала бележка със 
следноточе в Долна Любатг* все още 

нищо не се предприема за ра
ботата на читалището.
1000 книги стоят неизползвани.

Изглежда, че просветните ра 
ботници от селото не са заин
тересувани за раздвижване на 
тази културна дейност.

обттг-Културношросветната
отпуснала 80.000 дина

ра. като помощ на районните 
читалища в комуната.

В Горна ‘ Лисяна ще се от
крие читалище в едно от по- 

кооперацията- В 
Тлъмино читалището 

започва Да работи. Оба-

съдържание: „Ком-ност е там, че няма никакво 
данне аз като тракторист Аа

гл°-
Над шия, млякото е кипено и ос

тавено на определеното място"! 
В Смиловци вече може да

плащам такива високи 
би зарад небрежността 
управата на кооперацията-

на
се чуе:

мещенията на 
Долно — Попуй попе, но и млеку- Павле Вукичевич тракторист 

БосвлеградВ. В. вай!вццО
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страх от самолети с чере** 
тежки плат. Едната стая бе изпълне 

на с войници, наведени мълча 
ливо над пет морзови апара
та които тракаха равномерно 

гласове. През сте 
която беше пробито 
се виждаше в трева

лечна река, която влече камъ 
Минаваха леки и

от тия хора вървеше след сь 
Абата си, Те не се интересува 
ха от нищо друго: те гледаха 
наоколо си но не виждаха, 
Но ние ги гледахме жално и 
във въобрьжениего ни се <пре 
плитаха .най-раалични, неве
роятни повести, бързи и тре
вожни като кълбата пушек 
на влака, който ги отнасяше. 
Обикновено, когаго пътниците 
биваха полшогобройни, наши 
ят артист-готвача изиграваше 
своя номер: с бяла престилка 
и бяла шапчица той минава
ше през пълната с пътници 
зала, запътен към нашата ма 
са, дигнал високо пред себе 
си под нос с бухнал златисто- 
бял омлет — суфле, полят къс 
малинов сироп и посипан със 
захар, върху който мъРАаха 
сините езичета на зелен ром. 
Това беше за реномето на за
ведението пред чужденците: да 
запомнят хубаво влизането и- 
ли излизането си от нашата 
земя. При тоя ритуал всеки 
път, без да ща, аз се обръщах 
към вратата, дето сядаше оби 
кновено сръбският пасРортен 
пристав: той извиваше очи с 
нескривено ало изражение 
към нас, захапал камъщеното 
цигара, поглеждаше часови из 
ка си и ставаше. Тръпка на 
униз/зние и нелбакост свиваг 
ше сърцето ми: тоя човек все 
ки ден идеше и се връщаше 
в една страна, потопена в 
кръв и смърт, а ние тук все 
пак живеехме в мир, угажда
хме си и се забавявахме,,,

ни.
оръдия, трополяха обозни ка
руци, чуваха се отсечени неви 
соки команди, те вървяха умо 
рено, отрупани с раници и 
платнища, обвързани с ремъ
ци, като добитък в ярем, 
здрави, ЬмръЩени, възрастни 
хора, които 
години
друг поход срещу смъртта. Те 
се движеха полуприведени, об 
ремененн от своя товар на °- 
ръжия .грижи и спомени, не 
поглеждаха встрани, не разго 
варяха., не се шегуваха, полко 
вит е музики, нахвърляни 
каруци, също, мълчеха, 
нямаше ,,Съюзници — 
ници” (той се чуваше само в

„Добруджан- ници.

на различни 
ната ,на 
прозорче,
та стая глава на вс^уник със слу 

само преди две шалки на ушите, който прела 
се бяха върнали от ваше на висок глас телефоно

даваше връзка на

тия

грами или 
телефоните. Помещението оу* 
рупано с жици, сандъчета, ра 
ници и апарати, полуосветле*
но от две газени лампи, кои- 

в т о хвърляха разкривени сенки 
приличаше ма някакво злове
що свърталище или съзаклят

сега
разбой

градовете, пито 
ски край". Беше едно шествие 
на мрачни воини, които зна- 
еха, че по тоя път няма добро

— Втора бригада ли?... Го
тово. искайте... Ало, кой Там?

Дивизията
книгата „Път през годините” от българския писател 

Константин Константинов намерихме интересни све
дени я за живота в Димитровград по времево на 

Първата световна война — 7915 година.
Писателят тогава бил мирови съдия в тогавашния Цари

брод и в книгата си дава откъс от живота на това крайгранич
но градче.

В Тук централата...
Аз стоях встрани и ти гле- заета,,, — отговаряше зад сте 

Повече бяха 
полкове. Струва

връщане.

часове.дах с 
тракийски 
ше ми се, че край мене мина 
ва моето детинство, с далечно 
то сияние на сините 
ски върхове, с мекия блясък 
на Тунджа. Бяха същите ония 
снажни мъже с бозови поту
ри, червени пояси и калпаци, 

си викаха 
бе„

ната момъкът.

Стъклата на зданието задръ 
нчаха по-силно, канонада се 
бе развихрила и като че удар 
яше на талази. Но тук апара- 

тъй безкрай

За нашите читатели поместваме този откъс в малко съ
кратен вид. балкан-

През пролетта на 1915 годи
на бях назначен за мирови съ
дия в Цариброд., Останах там до 
май следната 
отидох да
Школата за запасни подпору- долавяме техните страдания 

с 40-и набор. Погранич- по-непосредно, тъй като из тоя
край ВъВ веггчки погранични 

порта към селища от двете страни пове- 
беше малък, но из- чето от жителите бяха свърза 

Вънредно богат и интересен ни с родство. Тия връзки бя- 
свят особено през втората по- ха особено многобройни в Ца- 
ловина на годината. Човек на риброд и Пирот и в нашето 
истина не може да се освобо- градче хората се безгкжоеха 
ди, както казва Доде, от вла- за близките си отвъд (Родът 
стта на местата, дето е оста- на моите хазаи например пръ 
вил част от съществуванието ДВяТа гоаля беше о-
си. И сега още виждам скром спау н в ЛВата граЛа- °ешетт<> 
ното прашно градче с неговата сооено голям и известен. Но 
дълга, права главна улица, пре 
сечена от железопътен прелез, 
и лишила, дето '.профучаваха 
конвенционалните влакове, ко 
ито ние гледахме с безнадеж- 
но въжделение. Виждам чер-

да си представи как живееха 
сега тия хора. които като нас 
бяха изкарали само до преди 
две години други две (войни. 
Ние имахме възможност да

сивите все 
чекаха. Само оня 
викаше ровече. предавайки ня

зад стената
година, когато 

служа войник в
проточено: 

ила сам бе,
които 
„Жилязо 
адаш!..." Бяха същите они пе 
ещи талиги и коли. ггреобразе 
ни сега на военни обози, с ти

каква заповед:
— Не брат бе, алш враг, 

враг, чуваш ли, враг!.., Ху-у- 
у,у,у, да му се не види, как не 
можеш да разбереш 
неприятел, санким де —- кова 
ргшя враг, разбра ли 
дир-

чгщи
ното градче с неговата желе
зопътна станция 
Запад

хичките, звънливи мелодии, ко 
ито призоваваха в паметта о- 
жънати полета с прашни пъ
тища, с малки блата, дето но 
щем блещукат звезди с мирис 
на варена царевица от някоя 
пъДарница пред която пламти 
огън. То бяха кротките подви 
квания на вървящите до коли 
те чичовци: „Хайде, олум..." 
или ,,Гях... гях,„", и спокойно

Бяха спокойни враглетни дни, 
последните мирни дни на тая 
година, и в дъното на душата най-по-си ние не искахме 
очевидността 
че те скоро ще свършат.

Но още в първата половина 
на септември събитията почна 
ха да се надпреварват по зна-

вънреки 
да вярваме.

Изведнъж тътенът престана 
Аз излязох на двора. Артиле
рийската стрелба бе 
но сега пушечни гърмежи сме 
пиха оръдейния грохот

спряла,

като
гъста и неспирна градушка, 
която удряше цялата земя. О

Вчевидно, това бе атаката. 
Съседните на пощата градини 

приглушенивените казарми лепнати на 
срещния склон, малкото мана- 
стирче над града (което всъщ 
носг беше само параклис), Ер 
ма — тъмна, потайна, — коя
то носеше между бухнали бре
гове безшумните си води към 
Погановския .манастир белите 
стени на нашите и сръбските 
постове до Суково . .. Един хо 
тел, полухан няколко едри 
търговци, износители на жи
то, паянтовата сграда на съ- 

васедателната

се чуваха редки 
гласове, от време на време ня 
кой сух лист прошумяваше, па 
лайки наблизо. Желязната гра 
душка продължи още извест
но време, почна постепенно да 
замггра и най-сетне съвсем 
спря. Изпърво тая необикнове 
на тишина беше по-страшна

тия, които живееха тук, се чение и по категоричност. На то сумтене на добичетата ко- 
смятаха българи, и ония в Шг обявена обща мобилизация и ито идеха от влажните тучни
рот — сърби. През есента -10 септември в Българи»^- - -----равшши за да оставят кости-
след превземането на. града от правителството заяви, че ще те си по голите ридове на чу- 
нашите войски една братовче пазим „въоръжен неутрали жди краища. Тая онемяла на 
дка на хазаите ми дойде в Ца тет”. Разбира се, това не мо- въсена армия беше минала 
риброд и когато разговарях- жеше да излъже никого — ни през много български селища 
ме тя винаги казваше: „вие то вън, нито вътре в страна- опустели от мобилизацията, и 
българите” и „нашите’") С.ръб та. На 15 сепември Съглаше- все още не разбираше напъл- 

и митни- пието направи извееттш пред- но къле отива. Тук, на два- 
ложения на България — или три километра от границата,

не можеше да има вече никак 
ва самоизмама.

трясъка, По по ,л ека-лека 
нощта придоби своя мирно
временен образ: някъде се о- 
бади куче, изскъриа врата, 
тук-там се чу по-ясна човеш
ка глъчка както всяка ' вечер. 
Но сега
ши бяха по-малко

ските железничари 
ческите чиновници, които все 
ки ден пристигаха от гарата, за намеса на негова страна и- 
бяха мълчаливи, [угрижени и ли за неутралитет. Предложе- 
поздравляваха с враждебна нията бяха отхвърлени. Тък- 
студенина. И това беше съв мо през това време австрийци 
сем естествено: ние все още те, подпомагани от герматщн- 
живеехме в мир, бяхме споко те, <подготвяваха голямата о- 
йни, можехме да се смеем, а фанзива срещу Сърбия, която 
те идеха от страна, връхлетя трябваше да бъде решаваща, 
на отново от страдания, и смъ Когато бе обявена обща мо

билизация, за всички в стра- 
се хранехме на бе ясно, че това значи вой 

на. Но мнозина имаха малка
та надежда, че тоя „въоръ
жен неутратитет” може да 

повече. С такова

дилището в 
зала на което заА гърба ни 
гледаше усмихнатия портрет 
на Пепо. дървения павильон 
сред града, дето в събота сле
добед и в неделя свиреше пол 
ковата музика. Виждам още 
оня оживотинен от немотия 
народ, който казваше „жито“ 
на царевицата, пръснатите из 
околията села, които обикалях 
на кон, придружен от 
жар, и които само се нарича
ха села, а бяха няколко къщи: 
кацнали тую-там по сухите ри 
дове и далеч по два три кило 
метра една от друга... Будка 
та на Хаджията на перома- 
с мускали розово масло на 
прозорчетата, с надписа ..Шап 
ге" — разменна контора за 
всички валути, — безбройните 
славеи, които не млъкваха 
през юнските нощи в китната 
ттагщионна градинка, оня спра 
нен учител — тракиец, когото 
намерих в Поганово, заселен 
там от преди двайсет години, 
завъдил чудесен пчелин и чия 
та история приличаше досъщ 
на поетичния Мопасаиов раз
каз „Щастие" — за избягалите 
в Корсика влюбени ...

няколкостотин ду 
в света. В

Започваше новият национални 
погром,

Октомврийската нощ се раз 
дираше от блясъка на оръдей 
ни изстрели, а тътенът на гър 
межите се бе слял с непрекъс 
натото страховито бучене. На 
няколко километра от пас се 
водеше тениса битка: борба за 
укрепленията пред Пирот. От 
сам цялото наше стъмено гра 
дче беше "на крак — никой не 
можеше да мисли за сън. Аз 
бях отпшел в пощата, превър

тоя миг по ония хълмове, ко
ито се виждаха оттук, излиза 
ха хора с носилки. Това беше 
през нощта на 13 откомври. 
На 14 сутринта двата софий
ски пехотни полка минаха с 
музика и с развети знамена 
през Пирот.

рт...
С компанията

в бюфета на гарата абонамент 
—60 лева месечно — обяд и 
вечеря), който .бе известен и 
в София с хубавата си кухня продължи
оьперничаща дори на „Па- чувство заминаваха повикани 
нах"* те в армията. От приятелите

Два пъти дневно междуна- мобилизиртни бяха Георги Ра 
родния влак (който сега мина йчев, Йордан Йовков, (по-къс 
ваше през Ниш — Солун и Де но той беше назначен в редак 
де-агач — Цариград) от и за цията на вестник „Военни из 
Запад спираше тук около два гзестия"), Людмил • Стоцпов, 
часа — за митнически преглед Христо Ясенов, Коста Кпауер 
за смяна на персонала, за пас Светослав Добрев, Лука Груев 
портни формалности идр. — и братя Стойчеви. Димитър 
тогава перона и залата на бю ПодвъРзачоп, като неслужил, 
фета се изпълваха с пъстра остана коректор на „Военни 
най-разнородна публика- Цо- известия". Димчо, /Дебелппов, 

семейства, богати руси, бе временно освободен от мо- 
прибирайки се от европейски- билизирапе прали службата 
те курорти, французи от Ру- Си: докладчик в-ь» Върховна 
сия, запътени за Франция, ан Ха сметна палата. Аз остапах 
гличани, румъни, други бедни да чакам свикването па набо 
и бъбриви италианци, мълча- ра си. 
ливи, загадъчни мъже, 
сромокаеми! пйдта! на ръка и с 
пура в уста, някоя елегантна 
париж аока със зелен а воале тка 
и с малко кученце 
някой католически 
в кафяво расо — те изведнъж 
придаваха на нашето незначи 
[олио селище лъх пакосмопо- 
литен кръстопът. Суетггя, глъ
чка на разни езици, биене на 
звъВДи, отпушване на бутил
ки. смяна на пари и злато — 
всичко ставаше заДъхапо 
няколко минути, в които се 
извършваха бързи сделки, и Не се забравят опия дни от 
човек можеше да Забогатее октомври »1915 година. :Дрпо- 
тук само лве-три седмици. От 
пашата маса в ъгъла ние гле 
дахме тази живописна и шум 
на навалица, която влакът из 
сипваше и щеше пак да прибе тгглерийски и пионерки части.

Под низкото есенно небе се 
начало и

стра-
К. Константинов

* След обявят тето на войнага 
Цариброд беше едно от мал
кото на брой гранични места 
за връзка на Русия със Съгла 
шението. Пъттшчоският 
фик бе (извънредно увеличен 
и гара Цариброд стана за из
вестно време голяма граничи® 
станция

тра-ната сега във военпосвързоч- 
еи пост -г- телеграфен, теле
фонен и пощенски. Прозорци 
те па малкото едноетажно зда

поради ра.)
бележка на авто-

тше бяха закрити

ли

‘

Но това беше обикновеният, 
мирновременният образ на гра 
Деца, оня, който човек вижда 
ше само с едното си око, ко
гато биваше затворен в къщи 
или в учрежданието или ко
гато срещаше привечер говеда 
та, които се връщаха бавно 
по главната улица; а откъм 
Желюша пристигаха х<*ра с 
пълни кошници от прочутите 
бели череши ... Но' градчето 
имаше сега и друго лице, по- 
натрапчиво, което ни караше 
Аа разтваряме от учудване и 
тревога и двете си очи: тук 
много повече от София се чув 
ствуваха спазмите на войната 

На няколко километра от 
нас една малка страна воюва
ше вече почти голина с мо 
тъща империя и не се предава 
ше. Белград бе разрушен, пра 
вителството продължаваше да 
стои в Ниш. Човек можеше

с не- Към края на месеца Съгла
шението с нова нота поиска 
България да скъса връзките 
си с цеитралтщте сили. И то
ва бе отказано. На 28 септем
ври бе съобщено официално, 
че в някои гранични пунктове 
сърбите нападнали пашите по 
йски, които ги отблъснали и 
започнали да ги преследват в 
сръбска територия. А от 4 ок 
томври почнаха да се издават 
.бюлетини за военните дсйст-

-зсХ * || ,вия. 1

в скута, 
духовник

■Гс; I

нощно по шосето, което води 
от София към Запад — 
ждународния пъг” — въряха, 
вървяха безкрай пехотни, ар

„мс-

•л?

ре, и пи сс струваше, че сто
им на някакъв бряг, край кой
то се изнизва светът.

носеше раве1Н, без 
Вески без край, глух шум като да- Пойз«жШ. ПЕТРОВ:



—©

ВИЦОВЕ

УНИЩОЖИТЕЛ
кс)йто

отн-
Вдин гражданин, 

много обичал да пие 
ш-ьл при лекаря. След като 
го прегледал лекарят му ка
зал: Воден плеврит дру
гарю... ще трябва да вшша 
ваш занапред,

Пусто турско...
па поколение 

малкото село Цариброд в жирво-
Февзи от поколениеВ семейството на

се предава приказката за 
лисната долина ||а река Нишава-

Най-сетне тези дни през лятото иа 19?5 година кога- 
то далечното потомство на някогашния Февзи, които живе- 
шс в Цариброд на своето имение, черноокият Халшл тър- 
гна па Дълъг път към приказното градче Цариород,

— Ще ходя — каза той на своите съграждани — да 
видя селцето в кооего моя чукуи дядо Февзи, така хубаво е 
живсял. Да видя малката и пъстра чаршия, павлиоичето, да 
си хапна от хубавоГо гъсто овче мляко, от което моя чукуи 
дядо живеял сто и повече години.

Халил седнал

— Т<ка мг е. Още ведна
га поднасям тъжба против 
гоЬтилНнчарското предпрпя 
тпе. Аз в живота сп досе- 

пил. Пиехга вода не съм 
само ракия и вино.., Откъ
де накъде вода в моя орга 
ннз-ьм? !

със семействто си в** * И така един ден 
Фолсваген” и тръгнал на път. За едно денонощие той 

” Градини. Взел картата и повикал едно момсвоя
спрял в полето на 
чеице.

Двама работници слушат 
радиопредаването за - пзтле 
дите на времето. Говорител 
ят съобщи, че следващите 
дни в страната се очаква 
застудяване На (времето:

— Чудно. А в нашето 
Предприятие всеки ден се 
покачва температурата, ка
за един от тях.

— Село Цариброд, къде се намира?
_ 11С' няма село — отвърнало момчето. Има нещо по

топа е вече модерен град.
И така тръгнали двамата към чарищята.
— Къле е джамията? — попита Халил.
__ Не, джамията отдавна я няма...—отвърнали хората
— Павлиоичето?
— И павлиоичето го няма?

добио, но

— Не, гъботзорките.
Н111!11[1Ш111Ш1ПШНШШ11ШШ1Ш1Ш111111ШШШ1111111Ш11ШШ]1Ш1Ш1ШШШ!Ш1ШШШ1ШШШП:1Ши||ШШ1Ш — пак отвърнали хората.

Халил се позамислил тогава. Цб всичко личело, че то
ва не е мястото за което се разказват така хуоави приказки 
още от чукун дядо му. Искал още елин път Аа провери и 

насъбралия се народ разказал приказката за селото в ко 
ето някога живял неговия чукундядо.

ДИАГНОЗА
***• па

V— А, бай-Ставри детето 
тп пак ли повтаря класа?

— Да, но затова 
ят и тая година получи бе 
лежка ,,проявява, се"...

— Аз търся Згястото — продължил Халшл — в което 
мой чукун дядо Февзи, Това място бцло мнонякога е живял 

го хубаво. Но най-важното е че тук съществувало такова я- 
стие, което моя чукун дядо много обичал затова живял пове 
че от сто години. От тогава никой в нашето семейство не е 
изкарал такава възраст... Ако е това място, тбгава сигрно 
има такова ядене, аз не мога да си спомня името...

учител-

* Хората слушали приказката 
Пито един от присъствуващите 
името на това ястие...

и всички се замислили, 
не можал да ‘ си спомни за

Един управител на земе
делска кооперация в Дими 
тровградско започнал да 
взима курсоае по шофьорст
во.

— Както разправят моите стари това ястие имало бял 
цвят и се яло! нз глинени блюда — продължил Халил.,,

— Да, — извикал един човек на по-напреднала възраст 
— имало е, дете. Имаш право. Моя дядо също така е разка 
звал, че тук има такова ястие, което се наричало КИСЕЛО 
МЛЯКО.— А бе какво става с не

го? — питал един селянин, 
— Готви г.е за трактори

ст, 'защото директорските 
места ще изчезнат след ик~ 
грацията на кооперациите.

— Да, — отвърнал веднага Халил. — Точно така това 
ястие се казвало КИСЕЛО МЛЯКО!... И.ма ли го сега?.

— Няма го дете — отвърнал стария дидитровградча-
— Аз; съм го ял някогаш, н<4 (моите деца и внуци сегагащ.

не го намират. Кисело мляко няма в това място, а точно в 
това .място е живеял твоя чукун дядо Февзи.— Докторе, вашата диагноза?...

— Безнадежно — рак върху новите стопански мерки. . — Ех пусто турско — казаха хората и. отидоха по до
мовете да разкажат за турчина Февзи и чудотворното ястие 
КИСЕЛО МЛЯКО.

Халил • седна в ,,Фолсвагена” и тозчас напусна някогаш 
ното родно място на сво'я чукун дядо Февзи.

СЪОБЩЕНИЕ БОГДАН НИКОЛОВ

: ТОЗИ БРОЙ НА ВЕСТНИКА МНОГО НАШИ ЧИТАТЕЛИ Бразилия. Тези отпадъци дото 
тава не са имали почти накак 
ва стойност. В него покрай Ару 
гите вещества се намирал и 
металът церий, който в сплав 
с желязото леко произвежда 
искри.

През 1903 година Ауер патен 
тирал тази сплав, а вече през 
1907 голина построил и фаб
рика за фероцерий в Корушка.

на кремъчетата от 
моназит, който се внасял от фероцерия е дърхеано в тай-

ност все до Първата световна
война и било изключителен
монопол на Австрия и Герма
ния. Едва през 1916 година, не 
зависимо от тях, кремъчетаза 
почнали да произвеждат И 
французите и американците.

» ЩЕ ПОЛУЧАТ НА ДОМАШЕН АДРЕС. ЗАРАД ТОВА И НЯ- <| Кремъчетата за запалки, ко
ито днес се употребяват, е ггро 
намерил виенският химик Ау 
ер фон Волсбах, Товакремъче 
е от фероцерий — т. е., сплав 
от 70 па сто церий и 30 на сто 
желязо Правейки чорапче за 
петромакс-лампи на Волсбах му 
оставали отпадъци от пясъка Правенето

|КОИ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ВЕСТНИКА НЕ РАБОТЯТ 
[ВЪВ ВЕСНИКА Е СЛОЖЕН И ПОЩЕНСКИ ЗАПИС, С КОИ

ТО МОЖЕТЕ ДА ВНЕСЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНА СУМА ПАРИ В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА; ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЕ АБОНИРАТЕ 

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА ВЕСНИКА Е 520, ПО
ЛУГОДИШЕН 260 И ТРИМЕСЕЧЕН 120 ДИНАРА.

V

штщщтт НоЬише сшойански мерки Ь йред- 

йрияшие „Дошаи,ия“
ммгои и/м /гр^4момз//иб- ( А4- /р-^4го мв ь/лу за
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