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В ДЕНЯ
НА РЕПУБЛИКАТА
днее пак използваме ста

рия добър обичай на Декя 
на Републиката да поглед 

нем в миналото и от едно раз
стояние на времето да напра
вим бегъл поглед на изминатия 
тгьт.

През деветте месеца сега, 
Внено с 1964 година тази 
дугсция се увеличи с 5 на сто, а 
о:> това промишленото производ 
-ст-ВО — 9 на сто. Това е съвсем 
ярко
ния промишлен 
страната.

Обаче трябва да продължим 
с:роителството на социа листим е 
ското общество в неговата епо 
ха на. самоуправляването. Жи
веем вече във време когато не 
сме принудени да мечтаем за 
бъдещето. Принадлежим към 
средно развитите промишлени 
страни с всичките амбиции и не 
воли. които носи бързото и бур 
но развитие. Довчерашните ар 
шини на жизненото равнище и 
на обновленията в обществото ве 
че не ни се нравят и много бър 
зо се менеше съзнанието за то 
т какЕо желаем и какво можем 
да осъществим.

Може би тази и идущата, и 
идните години изглеждат по- 
малко романтични от някогаш 
ните години с купони за текс
тил и цигари. Нашите дни са 
обременени с проблеми, които 
вече не искаме да стоят. Стана 
ли сме много трезви, и обмис
лят.! е Еъпросите на жизненото 
раЕнише, заплащането, цените 
и капиталовложенията. Всички 
днес се грижим за разрешава
нето тьа тези въпроси — в пред 
понятието, в комуната, на вся 
ко място за демократично редна 
ване.

Видяхме, че съществуват сло 
жни п дългосрочни противополо 
жности. за които сме намерили

сра вото в провеждането на рефор- 
мата отбелязват големи уапехи 
в борбата на всички наши тру
дещи се, а в областта на само
управлението, свободния 
и разпределението според тру
да вече имаме огромен 
Развили сме мргьдц и динами
чен организъм на скупщините 
и тяхното влияние в обществе
ния живот е все по-силно. Раз
гърнат е механизмът и на ор
ганите на общественото управ
ление. в което активно учаегву 
ват стотици хиляди 
се хора.

про-

ТРУД
доказателство за огром- 

потенциал на опит.Това го правим 
яние. дълго 22 години, защото 
толкова години ки делят ог де
ня когато бяха сложени ос
новите на Републиката, на 29 но 
ември 1943 година в град Яйце.

Днес са и 20 години от ония 
бурни ноемврийски дни на 1945 
година когато на първите сво
бодни всенародни избори пока
захме на света, че новото дър
жавно устройство на страната 
ни е резултат на всенародното 
.решение на нашите народи.

Обаче днешния празник на 
Републиката ние чеетвуваме в 
по-друга обстановка — нашият 
дух и нашият напор са посвете 
ни на съвремието и на бъдеще 
то — на стопанската реформа.
,.Бурното динамично развитие 
В нашата страна ни налага да 
поставим цялото ни стопанство 
«а по-здрави и по-реални осно 
!ви и в по-нататъшното разви
тие на наша; а промишленост 
да тръгнем ог по-здрази пози
ции” (Тото).

Днес провеждането на новите 
стопански мерки дава белег на 
надпия живот, на всички наши 
интереси и стремления. В наше 
то динамично развитие досега, 
за което неотдавна говори пре 
зидентът Тито във Вараждин. 
нямаше тгито време, нито въз
можност за системно съгласува

от разсгго-

трудещи

Тук бройките не са най-важ
ни. Важно е как в огромния ме 
ханизъм на непосредствената 
демокрация да се развият ония 
Вътрешни сили, които ще бъ
дат истински носители на прог 
реса. хуманността и — социали 
етическата

Младежко годишно ошчеШно-изборпо събрание
с амоуправите лност 

— въз основа на пълен доггегри 
тет и достойнствата на трудо
вия човек.

Съ1ласуЬане на дейноешша 

с Ьъзможносшише и конкреш- 

нише задачи
Ако на днешния ден трябва 

нещо да подчертаем по-специал 
но тогава нека това бъде неот
клонната борба за освобождени 
ето на трзщещия се, който сло 
ред словото и духа ка Програ
мата на СЮК и «а Конституци 
я:а е станал решаващ фактор 
в разрешаването на основните 
въпроси на съществуването и 
по-нататъшното развитие «а об 
дцес:Вото. Това е нашият при
нос към богатото съкровище на 
международното работническо 
движение съставна част на ко'

Твърде е важно, младежката 
дейност в предприятията, учи 
лищата и на село, да съобрази 
съществуващите възможности с 
онези, които разкри стопанска
та реформа. Решаването на на
лежащите, конкретни задачи 
ще допринсе за чувствително 
разнообразяване и обогатяване 
на младежкия живот, за негово 
то конкретно поставяне в общес 
твено-политическата и култур
и-д о-б и : ова дейност.
На тези два извода, приети като 
решения се корени и докладът, 
и разискванията на състоялото 
се на 21 ноември т. г. единаде
сето, годишно отчетно-изборно 
младежко събрание.

С чувство за реалност и кон
кретност в разискванията, мла 
дожите изтъкваха, че покрай 
постигнатите успехи, младежки 
Те активи, ръководствата им и 
отделни членове, в изминалия 
период не са намерили своето 
място, което от своя страна е до 
вело до редица опущения и е 
благодтриятствувало за възник
ването на много проблеми.

Недостатъчното ангажиране 
на младежките активи на село 
е допринесло за отсъствието на 
Стдсциалдгзд градю сслскостопанс!- 
ко производство. В предприятия 
та е изостанала младежката дей 
пост в органите на самоуггравле 
ши ето, или с била незначителна, 
дсоето с породило редица недо
разумения и неправилност — 
младежите-ученици в стопамст- 
вото са считани като проста ра 
ботиа ръка (,,Мехп«ппс”. „Брат
ство“ и дтр.), тяхната дума не се 
зачита и най-често са правени

оглушки към техните изисква
ния. Почти никакъв интерес ме 
жду учащата се младеж не съ
ществува за който и да било 
вид младежка дейност. Оттук 
многото престъпления, които до 
ведоха до отстраняването на ня 
кои ученици от училището.

За това състояние вина имат 
и останалите обществено-полити 
чески организации, на пъ^во мя 
сто Съюзът на комунистите, ко 
йто не оказал нужната помощ, 
кое:о се потвърждава с факта, 
че младежки активи, борещи и 
вая Т1риД хШг* етиридесет чле
нове (Желюша, В. Одоровци и 
др. нямат ното един младеж, 
приет в членството на Съюза 
на комунистите, или пък и ако и 
хга, тяхното число е незначител

ЪМг?■ Ъ & №'.-5,

НО.
Общо заключение е. обаче, че 

главната вина лежи в незаданте 
ресоваността на младежите, пре! 
небреждгтелното дгм отношение 
към всякакъв вид дейност, по- 
д даван гето им на отрдщателни 
прояви и пр.

След усвояването на заклточе 
ния за по-нататъшна дейност, и 
след набелязването на начини
те, младежите избраха нов Об
щински комитет от 17 членове.

За председател на Община- ' 
«тя комитет отново бе избран 
другаря Мнлорад Златанов.

Младежкото, годишно, отчет
но-изборно събрание бе поздра 
вено от Елица Маринкович, чл
ен на Секретариата на Околийс 
кип комитет в Ниш и Георги А 
лаков, схретар н ОК СКС в 
Димитровград.
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РАЗГОВОР С ДЕ ЛЕГАТИ НА II ЗАСЕДАНИЕ ПА АВПОЮДР. ТИТО в

ОМ ЧИЛ ВОЙВО-ОБРЪЩЕНИЕ 
ДА" — СТР. 2
ПРОВЪЗГЛАСЯВАН
КАКВО ИЗ 
НА — 4

ото е и социалистическа Югос
лавия. Силите на социализма о 
казват съдбовно влияние вър
ху хода иа нашето време, а на 
шето място в това е твърде па

Д- Г.

★или търсим пътища за разреша 
ваше. ония пътища, които бяха 
начертани още аа Осмия кон- 
д.рес на СЮК. Тези противопо
ложности са излезли на виде
ло и вече «е се разрешават без 
участието иа трудещите се. Те 
са внесени най-сиергично в дие 
в ните редове иа нашите оамоу 
лравителни събралия.

А като вървим по този път 
утре още 
днес ще разрешаваме въпроси
те на разпределението, възггро 
изводството и отношенията в 
производството — иа всичко, ко 
ето носи социалистическата де 
мокрация в процеса на своето 
укрепване.

Данните за хода па столалст

не на всички отношения и про 
порции. Именно затова са труд 

сложни задачите, за кои ★ I ЛИКАТА 3 Iни и
то днес говорих! и разрешаваме. 
Може би нямаше да бъде така, 

вървели с бавен

СКАТА КОМУ-
★ =

=бяхмеако
темп. Обаче тогава нямаше да 
имаме тези мощни темели и ог

каквито

жно. 5КРЪГЛА МА

СРЕЩА НА/1
★ ЛОВГРАД -И-

★ ЗАПИС ОТ В

★ КАКВИ ПРЕПОД

★ СЪДБАТА НА ЧОВЕКА
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=И МИХАЙ- шромли възможности. =ЛА ЧИТАТЕЛИТЕ 
и СЪТРУДНИЦИТЕ 

,,БРАТСТВО"

имаме днес.
Ето примери: до миналата го 

дина нашата промишлена про
дукция се удвои, като растеше 

12 процен-

1
=по-леко отколкото
1

АДРИ — 8 3средно «а годила с 
Та. В този период нашата числе 
•гост се увеличаваше средно с 
15 на ето. а това значи, че про
мишлената продукция на човек

ЧЕСТИТИ Ш~
1Празника на Републиката 1

от населението се е увеличава
ла с повече от 10 па сто.
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НС ПОЗНАТИ СТРАШШИ
от нашето революционно минало Г^^оаовЕ«
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ПозиЬ на Цорибродския ошряд 

„Момчил ВойЬода“ до бълшр- 

ския окуйационен корйус
.; ■? :А 1'

ШЖЗрШ ■У$

' яВ началото ига септември 1944 Царибродсгсилт -партизан
ски отряд „Мосдчил Войвода” бе получил нареждаме '^а се прид 
Вижи към долина.и на Нишава за да посрещне българския 
окупационен -корпус, който започна изтегляне от Оьфбил. За 
тази цел Щаба на отряда подготви един позшз' към! българсясите 
офицери, подофицери и войници. Позивът бе агаг<ис,ап\ на пи- 
шуща машина ма 0 оеп емири 1944 година и ума южен чрез ип- 
дпго ма пишеща машина.

На 5 септември отрядът се придвижи от Мартниопо па 
Стара планина към Широки луки. Оттук позивът ОеШе разпро
странен между българксмте 'войници. • .

\

; В този позив се казва: • ’ • / г
Драги офицери, подофицери и войници когато избухна 

световна а пош-га в България беше на власт- узуриаторскЬ фа
шистко правителство на Кьосоиванов, което отиде щЬотцв пол
ята* на българския народ и предаде страната ма германците- 
След нею дойде фашиста Филов, който доведе хром а шцтРе в 
България, оояви воина на Англия и Америка,, изпрати ОълтарФ 
ката войска в братска Югославия и съседна, шм Г-ьрция за да 
изпълняват срамна . а и позорна роля «а жандаркрга Хитлоров" 
Германия. За срам на българската нация намериха сс фашизи- 
рани офицери', подофицери и войгхмци, конто ревностно изпъл
няваха службата си на фашистки-жандарми против борехция си 
братски югославски и съседния нам гръцки народ. Избиваха 
жени, деца, с.прци, плячкосваха и палеха цели села.

Знаейки настроението на българския
да тикнат българската армия в опери.а война сре- 

щу нахшгге освободители братския руски нап0д, а започнаха ед
на прикрита и подла война гтро-.ив с-гашите освободители руси
те. България се превърна в база на германците, особено чер
номорските и дунавски пристанища. Цялото българско произ
водство трон-спор. а бяха в услуга на германците. Всеки' селя
нин, работник, железничар, офицер, подофицер и войник ос
вобождаваше един германец да отиде на руския фронт. За 
българския народ нямаше хляб, дрехи обувки,

СИНДИКАТЪТ ПОВЕЧЕ ДА СЕ 

АНГАЖИРА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
народ фашистите•не посмяха

— заяви Митко Томов, председател на ОСВ в Димитровград
мазнини, месо,

захар, защото всичко ое даваше на германците. Всички бълг
Стопанската реформа лроник 

на във всички пори на отопанс 
кия живот в комуната. И резулта 
тите от това са налице. Циле”

правят по адрес на професиона 
лните служби.

Отделен въпрос е увеличе
нието -на -произволи.елността на 
труда.

— Предприемат ли се някои 
конкретни мерки за професио
нално издигане на работниците 
като ое има предвид, че дими
тровградската промишленост е 
млада, а заетата работна ръка 
■предачно без квлификации?

.— По-голямл част от заетите 
в промишлеността са без съот
ветните квалификации. Това не 
що доста влияе върху средства 
та за производство. В нашите 
предприятия все още има неква 
лифицирани, които работят на 
места където е необходим квалк 
фициран работник. Вече се пре 
дприемат мерки да се подобри 
квалифххкациониата структура. 
С.опансхте организации и Бюро 
то за заемане на работна ръка 
готвят общ план за провеждане 
на курсове, които ще финанси
рат съвместно. Обезпечени са и 
към 6 милиона динара. Тези 
курсове до голяма степен ще 
сиоЦогнат професионалното у- 
съЕършеис .в-уване на работната 
ръка, а това нещо сигурно ще 
се отрази и в производството. 
Наред с професионалното изди 
гане ще се създават и възмож
ности за общото кул урно-бито 
во издигане на работника, кое 
то също е важен фактор.

— Какво моментално най-мно 
го пречи в по-поаледователнегго 
разпределение според -.руда?

— Една от поголемите трудно 
сти е и тази. че стопанските ор 
ганизации още нямат свои уста 
ви. Краен срок за изготвянето 
им е краят на декември тази го 
дина. Много от стопанските ор
ганизации в комуната, предим

но земеделските кооперации, ня 
мат кадри, които биха били в съ 
сгояние да изготвят тези основ 
ни документи на -.рудовите ор
ганизации. Затова именно и ре
шенията. които вземат сега са 
от временен характер. След из
готвяне. о на тези актове ще шо 
гат да се изработят или кориги
рат вече съществуващите прави 
лници за разпределение на до
ходите. Синдикалните организа 
ции ще трябва да бъдат по-акт« 
ени в разрешаването на тези вь 
проси.

Трудности в това отношение 
срещат и училищата, които дос 
коро прилагаха система на твър 
ди заплати. Сега и те минават 
към новия начин на раз предел е 
ние на дохода.

— Докъде се стигна с подго 
товките за минаване към 42-ча 
сова трудова седмица?

— В това отношение сме в на 
чална фаза Общинското синди 
кално вече готви общ анализ 
по въпросите за разпределение 
т-о в нашата комуна, който ще 
бъде готов до средата на декен* 
ври. В него ще бъде засегнат и 
този въпрос. По-сериозни подго 
то ш-п I за минаване към 42-чаоо- 
ва трудова седмица още няма 
За това липсват много елемен
ти. На първо място трябва да 
се разрешат някои въпроси във 
връзка с разпределението, да 
се увеличи и измери произволи 
телността на труда, която ще е 
важен фактор в това отноше
ние. Когато напълно се мине 
към възнаграждаваме според 
Трудов ефект, тогава и стиму
лът за повече и по-качествено 
производство ще е по-голям. А 
това ще е от значение и за ми
наването към съкратена трудо
ва седмица...

гари, кои:о се осмеляваха да протестират против ограбването 
на народа 'и искаха хляб за гладните си деца, обявяваха за про
тив държ авни елементи и биваха разстрелвани, пребивани и 
интернирани, а ония. които успяваха да избягат от ударите на 
фашизма хващаха Балкана и започваха да организират въоръ
жена борба. Така се създадоха първите партизански отряди, 
към кои_о се присъединяваха всички честни) патриоти, желаФ 
щи свобода ва своя народ. Всичко това фашистите вършеха в 
името на обединена България, а всъшност България беше пре
върната в германска колония, която Хитлер ограбваше заедно 
с присъединените към нея области. Каква подлост и гавра. Оь“ 
щата подла политика продължи и фашисткото правителство 
на Божилов, който разтръгна българските финаксии и разсипа 
народното стопанство.

- Дпаги офицери, пбдофштерп и войници, вие видяхте ре
зултатите от тази противчародна фашистка поли~ика на Фи
лов. Кирил. Михов, Божилов и сие. Нашата хубава Столица 
беше разрушена, а така също и други градове, и страната беше 
доведена до пропаст. Не взели поука ст всичко това безумните 
бълтарски фашисти глодълж-ават своята противна родна пгоогер- 
-мачрта политика и сега, когато е ясно на всички, че Хитлер е 
загубил войната. Когато русите се бият ка германска, полека.

почти всеки месец изпълнява и 
преизггьлнява производствените 
планове, комбинат ,,Димитров
град”, „Свобода”, „Братство“, 
също. а наскоро и „Механик“ 
ще се нареди заедно с тях, след 
ка.о преодолее някои труднос
ти. Вече през идната година се 
очаква покрай комбинат „Дими 
тровград” и „Свобода” да над
хвърли ' I «милиард' брутолроиз- 
водство...

— Общият стопански подем 
може да забележи и по-бърз ръ 
ст — изтъкна Митко Томов гцре 
дседател на Общинския синди
кален съвет в Димитровград. О- 
баче има редяща проблеми, кои 
То се явяват като спънка в то
ва отношение. На първо място, 
тук трябва да споменем още не 
доизградения г начин на разпре 
деление. В повечето от 23 стопа 
нски организации в Димитров
градско се прилагат правилни
ците за разпредлопие на лични 
те доходи. Ко в тях има още не 
ща кои о не са най-добре отме
рени . и които" с течение на вре 
мето ще се коригират.

Имаше случаи в някои стопан 
ски организации отношението 

между средствата за фондовете и 
фонда-за лични доходи да е тв
ърде неблагоприятно. Така на
пример едно дреме в Здравния 
дом това отношение гласеше 
97:3 в полза на личните доходи. 
След намесата на ОСВ тази ано 
малия е изправена. В комбинат 
„Димитровград” това 
ние е 40:60, в „Градил” 
ти. В новите правилници за раз 
предел ами е-то на личните дохо
ди. които изготвят някои пред
приятия („Механик” и др.) това 
отношение се променя в полза 
на фондовете на предприятие
то. Много нанги предприятия п-

отноше- 
15;85 и

М. А.

Ош изЬънреднаша конференция 

на МО на ССРН Ь Каменица

мат трудности тъкмо зарад ела 
бите фондове 
„Циле“ и др.

— Има известни забележки и

Български войници досят но, 75'> че партизанския ръководител
Йован Цекич

„Механик”,

унгарска и румънска територия и са вече на българската гра-< 
ница, а съюзниците освободиха Франция, Белгия, нах
луха в Италия и достигнаха линията Зигфрид. Германската ар-) 
мия е разгромена и пред -капитулация. При лова положение 
Румъния и Финландия се възползваха да сключат мир и се об(- 
явиха против Германия.

В това време България

по адрес на ноВи~е правилници 
в смисъл: по-добре се заплаща 
труда на работниците в адми
нистрацията, отколхото на про 
извод ителя ?

— Такива явления тук-таме 
все още има. Основната причи
на е там. че при поставянето на 
нормите да речем не се върви 
от трудовите единици към про
фесионалните служби, ами об 
ратно. Професионалните служ
би дават проектопредложения 
за норми-е, които или ще са Мн 
ого високи, или много ниски. Тр 
ябва трудовите единитти да бъ 
дат тия, които 
ноомите. а професионалните слу 
жби само да поовеждач в дело 
Техните замисли... Работникът 
трябва да знае колко е произ
вел всеки ден и как става раз
пределението.

Оттук често идва до недоразу
мения и критики .които се ог-

В Каменица се със'ря извън трифихацията на Висок, поПРаВ
ка на пътища, мостове, коопе
риране на частните земеделски 
производители с кооперацията. 
Интересен въпрос постави деле 
ватът от Вълковия, който гово- 
и за съобщителните връзки на 
Висок с Димитровград, 
дума и за подобрението на живо 
тноъвъдството, по-конкретно за 
овцевъдството, защото гук най- 
мнто има възможност за разви 
тието му.

Някои делегати критикуваха 
ръководссВо-то на МО за слаба 
ту -му работа около събирането 
иа членския внос и приемането 
на нови членове в организация

редна конференция на местната 
организация на ССРН, иа коя- 
и Мирко Златанович, народен 
то приеьствуваха и Любисае И 
лиеаз, делегат от Димитровград 
представител.

чрез Багряновци, Муркевци и 
други верни на престъпните регенти демагоават, че провеждат, 
народна политика, като се мъчат да запазят фашисткия ре
жим и продължават да подпомагат фашистка Германия с обя
вения от тях неутралитет.

Драги офицери, подофицери и войници, последният 
е ударил. Великото руско търпение се изчерпи. Русия обяви 
война на българското фалистко правителство.

На борба против фашизма! Да спасим името и честта на 
българския народ и се наредим на страната на авободолюбиви-

ОганаВасил Гъртоа, председател 
на МО на ССРН в Каменица 
изнесе доклад за работата на о 
ргакизацията ка ССРН във Ви- 
соас Бяха засегакати много по 
ложителни постижения от сто 
папския и културен живот в о 
рганизацията, а също така и ня 
кои слабости. Стана дума и за 
провеждането па стопанската.ро 
фо.рма. която пр-омело трябва 
да се провежда и в този край.

В доклада и разискванията 
бяха изтъкнати много комунал 
но-битови проблеми, като елек

час

ге иа-роди. ще определятПрисъединявайте се към Червената армия и партизани 
ските отряди!

Бийте хитлеристките грабители и техните слуга българ
ските фашисти, където ги срещнете! «Всички честни българи иа 
борба против фашизма. та.

Конференцията избра 10 деле 
гага за извънредната общинска 
конференция в Димитровград.

Борис Мярдав

Смърт на фашизма — 
Свобода на народа!

С септември 1944 година 
Балкана Следва

I
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Преди двадесет години
В СъздаЬанешо на РейубликашаПровъзг ласяване на Републиката

Коментирайки резултатите от
изборите за конституционно ^ 
брани е на нова Югославия дру 
таря Тито, няколко дни по-къс 
но, изтъкна историческото зна 
чение на победата на Народния 
фронт, която на изборите от Ц 
ноември 1945

ЕЯГ^?Вете С1^ТПЧИНСКИ ка 
Съюзната скутгщигта и 

^У^ЦИната на народите) се 
проведоха веднага след полу
нощ, в първите момента на ра 
жданетр на новата историческа 
да а. Народните представители 
* на тях непосредствено
елед тържественото събрание в 
Народния театър в чест на в:о- 
рата годишнина от Второто засе 
дание «а АВНОЮ, за да преда 
дат свои _ е пълномощия и да из 
перат първите делови тела на 
Скупщината. Понеже това засе 
дание завърши В 2 
Ринта,

можаха да се чуят от спонтанни 
те ръкопляскалия на народните 
представители и възклицания: 
,.Да живее републиката". След 
това се премина към четене на 
ЩХ>ектодекларация.(а. Уводната 
част на този документ кснстати 
ра, че за 22 години съществува 
те на стара Югоолавил нейни
те народи „не можаха да осъще 
отвят
национално равноправие и со 
циална правда”, докато съще
временно ..ненародното влади
чество на една хегемонистичес 
ка клика създаваше между тях 
все по-голям яз и междуособен 
раздор". В периода между две 
те войни, както и в течение на 
своята четиригодишна освободи 
телна война те се увериха „че 
монархията беше най-голямата 
пречка за създаване на нова 
Югославия, братска и демо-кра 
тичиа общност на равноправни 
народи” у. „въз основа на то
ва и на свободно изразената во 
ля на всички югославски наро
ди. Учредителното 
реши и решава от името на ма 
рода и въз основа на законните 
решения на двете камари:

I. Демократична федератив
на Югославия се провъзгласява 
за народна република под наз
вание

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 1
РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

година даде ха- 
плебиорактер на всенароден 

пи' за потвърждение на придо 
бивките на освободителната вой 
на и Революцията.

„Тези резултати от изборите”, 
заяви Маршал Ти.о

вековните си стремежи:

пред прес- 
тавители на чуждестранния и 
югославски печат, .Доказват, че 
народите на Югославия часа сут- 

еледващото заседание бе
чаеа°1з Н° 33 еь1ция ден в 13

имат до
верие в своите влас.и, т. е. в 
ръководителите и че пропадна
ха всички комбинации ка ония, 
които мислеха, че иконсхмичес* 
ките тр<уттцосги

окупщинската сграда и 
по улиците владееше тшхгина до 
като по печатниците ротации-е 
изхвърляха 
броеве на

предизвикани 
от окупация а ще отклонят на
родните маси към опозиция. Те 
показзат, че нашите народи ре 
шително отхвърлят връщането 
към с арото, юаквато е учреж
дението на монархията и тн. за 
щого на изборите се излезе т_ 
лозунга за федеративна Репуб
лика. Това значи.

стотици хиляди
празничните издания 

на вестниците, които предвеща 
ваха един 0т великите моменти 
на историята.

Този ден вестниците бяха бук 
вално разграбени, 
ло обед народните 
ли започнаха да пристигат на 
заседанието — белградчани за
почнаха да се събират на ули
ците и се движеха към Народна 
та скупщина с лозунги в чест 
на Републиката

27 ноември 1942 г. В босненското градче Бихач 54 предста- 
§ Еители иа народа от цялата страна проведоха първото заседа- 
= ние на АВНОЮ, като предварително изгласуваха Резолюция за 
— учредяването и задачите на АВНОЮ като на върховен политИ- 
5 чески орган и»а НО борба.

§

5а когасо окопод представите събрание
че е свърше 

но с монархията като символ на 
всичко с иро... Вземането г 
Вата Конституция ще бъде 
на реализация на изборните ре 
вултати.”

В това вече нямаше 
съмнение и формалното 
згасяване на Републиката

на но 
ггьл

. ггесни и народ 
ни оркестри. Същевременно ми 
лиони хора по площадите в ця
лата стана, под радио уредби 

, доило предаваха историческо 
то засдание на Учредителното 
събрание даваха волност на 
тръжественото си и радостно на 
строени е особено от момента ко

никакво 
посвъ- 

стана
само вчпрос. на деня, в който ще 
се съберат новоизбраните 
ставители на учредителното съ 
Срание. Така и стана: със своя

те.

Федеративна народна Рефуб- 
лика Югославия е съюзна нарюд 
на държава от републикански 
вид.
народи, които свободно изрази
ха своя: а воля да останат 
Югославия.

П. С това решение окончател 
но и ос името на всички югос
лавски народи се премахва мо 
нархията в Югославия, а Петър 
Караджорджевич с цялата ди
настия Караджорджевич се ли 
шава от всички

пред

общност на равноправнипооледен декрет. Председател
ството на новата Временна ску
пщина на ДФЮ свика първата 
сесия на новоизбраното Учреди 
телно събрание за 29 ноември 
1945 година Тази сесия

га о в скупщината се премина 
ща втората 
ред — четенето на предложе
ния на 115 народни представите 
ли на Сърбия, за приемане на 
тяхната проектодекларация, за 
провъзгласяване на Република
та. В момента когато бе поста
вено това предложение, гласо
вете на председаващите в две
те скупщински камари дълго не,-д.с с, л".л«.-.и:\Ч| ■ - ■

точка от дневния в

29 ноември 1943. г В град Яйце бе проведено Второто засе 
дание на АВНОЮ, на което фактически бе взето съдбовното ре 
шение Нова Югославия да бъде устроена върху федеративни 
начала. С тс-ва решение бяха сложени основите на бъдещата 
социалистическа република, днешна СФРЮ

г тт
■ %зьА#т

[■Аимаше
оамо две точки в дневния си 
ред: отчет на Верификациояния 
комитет и предложения на пред 
сгавителите.

Първите предварителни засе

Iправа, които 
принадлежаха нему и на динас 
тията Караджорджевичи.”

След това взеха думата мно
го народни представители кои
то единодушно подкрепиха тгре 
дложената декларация изтъква 
йки като Борис Кцдрич, че „на 
родоосвободителната борба не би 
Сила действително завършена и 
нейните придобивки не би би
ли наистина докрай потвърде
ни ако кснституицошната скуп 
шина в самото си начало не из

I*■I. г'.

Първите следвоенни години в Босилеградско
I

Сйомени на ЬиЪшзя йаршиен 

с екрешар
зване на обработваемата земя. 
Големи комплекси земя бяха
дадени на кооперациите. Про
изводството на зърнени храни 
беше по-голямо от днешното, 
защото тогава и миграцията 
на населението от тези краи
ща беше по-слаба.

Но снабдяването на населе
нието не беше задоволяващо, 
защото на пазара липсваха мно 
го стоки. Трудности в снабдя 
Еаието имаше и поради отдале 
чеността на Босилеград от по- 
големите снабдителни и проми 
шлени центрове. Някои стоки 
по това време се набавяха в 
Кюстендил, в НР България.

Милачко Костадинов, замест
ник-управител в Здравния дом 
в Босилеград в първите след
военни години е бил секретар 
на Околийския комитет на Съю 
за на комунистите в Босиле
град. Побеседвахме с него за 
първите моменти от живота в 
Босилеградско след освобожде 
нието и той ни разказа много 
за напора на хората от този 
край в борбата за по-добър 
живот. Преди войната и по 
време на войната положението 
беше лошо. През 1945 година 
започна нормализиране на це
локупния живот в босилеград 
ския край. Най-важното беше 
да се уреди учебното дело. По 
строен а беше сградата на гим 
назията в Босилеград, която 
тогава и започна да работи. 
Същата голина започнахме да 
строим училищни сгради още 
в двадесетина босилеградски 
села. Акциите се провеждаха 
па доброволна база. Населени 
ето масово се отзоваваше.

Належаш проблем, наследен 
от преди войната бяха пътища 
та. Още веднага бяха предпри 
ети мерки. Околните села се 
свързаха с Босилеград с пъти
ща. Между тях по-важни са 
пътищата до Белут, Ерсстш-ща, 
Буцалево. Груимци и др. В съ 
щото време се разшири и поп 
рави и пътя през Бесна коби
ла, Браиковски мост, а бяха 
възобновени и останалите раз 
рушени мостове, релефошш 
стълбове, откриха се пощи и 
образуваха общини, които се 
свързаха с телефонни връзки 
с Босилеград.

Тези акции успяха благодаре 
пие масовото участие па иасе 
лепието чрез местно самообла 
ганс и доброволен труд.

В по-големите районни цент 
рово бяха основани земеделс
ки кооперации, а най-напред в 
Босилег рад... 
трябваше ла се стараят за п°- 
ускореното развитие на селс
кото стопанство и да разреша 
ват въпроса със снабдяването 
но населението, както и Да се 
стараят за по-рациопалг/о изпол

гласува тържествено това, за 
кое о нашия народ се изказа на 
неодавнашните избори — да се 
изгласува републиката. „Кога
то разискванията по деклараци 
ята бяха завършени народни
те представители бяха пови
квани поотделно за да гласуват 
и да потвърдят със своя под
пис. При това много народни 
представители гласно изразява 
ха чувствата си като например 
Франьо Гажи: „Гласувам за ре 
публиката, защото републиката 
е гордост за целия свят!” Или 
Нико Толо: ,,3а република се 
борех 25 години и долшвях с 
това да я потвърдя" итд. Офи
циалните бележки на окутциис 
кия стенограф ни

ким ;
По това време започна и за 

лесяването иа голините около 
Босилеград. Населението 
сово се включи в тази акция. 
По това време се регулира и 
коритото на Аобродолска 
ка, която заплашваше босиле 
градската котловина.

29 ноември 1945 г. В Белград бе проведено заседание на 
новоизбраното Учредително събрание. «1а което единодушно бе' 
приета Декларацията за провъзгласяване па Републиката под 
името Федеративна народна република Югославия.
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представят 
момента, когато секретарят при 
зовапа другаря Тито.

„Председателят на Съюзното 
правителство м|аршал Тито. пол 
буриште аплодисменти па цяла

ма-

=рс-
та зала. се изкачва па подиума 
и гласува „за” и подписва дек
ларацията за провъзгласявал!" 
иа Федеративна народна репуб
лика Ю1'ослппия. През цялото 
време на този тържествен мо
мент пародиите представители 
и публиката от галериите ггри- 
ветстпупа маршал Тито с дълго 
трайни аплодисменти и възкли- 

„Да живее маршал Тггго” 
След единодушното приемане 

тГскларациягга п дпе е окуп- 
щипоки камари, се проведе ст.п 
местно заседание па учредител- 

събрание, на което бе при 
от чрез акламацил текстът па 

Понесели ог пе 
м'о-

I
1
Е
Е13
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Ку-Ч /урноза бави ият -ж и вот 
беше на високо равнище. Наро 
дггата младеж беше организа
тор и носител на културно-за
бавния живот. С подбрани пр0 
грами босидеградските младс- 

посещаваха и иай-отдалс- 
околията. По

-4- &.. .«••

;• да
жи
чените места в 
селата пък имаше самодейни 
театрални трупи, които също 
така интензивно работеха. Сла 
вата па босилсградските само 
дейци се разнесе и п-ьлг от Бо_

1ПП1ГИЯ

1па 5
А
§пото 1 ^силепоадско.

КГВ тези дни се проведоха и ня 
колко значителни акции, меж
ду които по-важии са събира
нето иа храна и облекло и до 
броволиа помощ за пострадали 
ге от войната семейства, масо 
ви акции' за ограмотяване иа 
иегромотните и пр. Видна по 

тези акции играеха учи- 
които По това време

гс
3Декларацията...

Угичисто иа .историческия
тприсус' лупащи

*в
§моит, всички 

стават прави и започват да по 
Югослаия 

„Хей славяни". След товапред- 
седатслствуващият Стаиос Си- 
мич констатира, че след оди1- 
иодушното приемане на Докла 
рапиятп „от днес се ра ж да и 
започва да живее Федеративна 

република Югрсла-

г х-лвЙ'

Еят химна на иова 3 V

33 'А 4
■

шшля в
телите
работеха без заплати, както и 
учениците от босилеградската 
гимназия. Те държаха сказки

доста

УIнародна
лия”. Този момент навън гръм 
маха тополгги салюти, а милио- 

хора от цялата страна въз- 
приветстпупаха Репуб

Кооперациите
29. ноември 1945 гоД.япа другарят Тито слага подтю «а 

Декларацията за хюопъзгласявапе па рей ум ли ката В 
годишното си съществуване, под негова ръка паш.иа Тир

удиви света и с постиженията в мп,ш0то „зпраждаше па со-

и влагахапо селата 
труд за просвещението па на
селението от този хсрай.

§пи Iторжопо 
ликата и Тито, Комунистически 
то партия и Народния фронт

каI V.цпилнамп.В. Велинов
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стане огнище «а кулурмата дей 
носена Цу^.юдцостта й Босилехра, 
дско. Този край, частично и по , 
ради 1чх>графоката йзолираност; 
пази много елементи на самс/)и 
тиото в своята култура, 
търси показ и развитие. Днес 
за това няма условия. Нито гра 
дът. нито селищата имат саМо 
дейни колективи, които са в съ 
стояние да оживят ценните тра
диции, и да разгърнат широка 
културна дейност сред народ-, 
нсстта. Библиотеките също са 
бедни. Всичко това води към за 
миране на културните ирояви 
на народността.

Ето, това са проблемите кои
то измъчват иначе неразвитата • 
комуна, наред с въпросите за сш 
ределяие. на стопанските насо
ки и акции, които понастоящем 
не могат да бъдат вече други 
освен към селското стопанство.

Но тук са необходими не по 
малко от един милиард динара, 
които трябва да бъдат обезпече 
ни извън ксм[уната. Досегашна
та помощ от общността, според. 
данни на Общинската скупщи
на не е особено значителна.Като 
оставим вложенията за изслед
вания на рудите, Босилеградс- 
ко е получило 40 милиона за у- 
чилище 25 милиона за строене 
на места в града и кредит от 
28 милиона за ореховите насаж 
декия в Кремиково-

В новите условия обществено 
те равнище не може да остане 
в предишните си рамки, защо- 
то слабенродуктивната земя, не 
организираното земеделско про 
изесдство и липсата на по-зна
чителни стопански обекти касо 
чсат населението към образова 
ние и търсене «а материално 
екзистиране извън комуната. А 
това иска път, обзаведени учи 
лища, здравна служба и благо
приятни условия за културно 
развитие.

Значи инвестициите биха би 
ли именно за обществения уро 
Вен. а това е единственото ра
зумно инвестиране за пасивни
те предели в страната.

Остава обаче въпросът, кой 
ще обезпечи този милиард на 
комуната.

чешие са тези сл«общителни ар 
терии за улеашшапе на населе
нието при хгужда от лека/рсюа1 по 

пошисога не можемощ, която 
да бъде оказана в босилоградс 
ката болница. кост

Повръхнбстни изчисления по 
казват, че за строенето и дост
рояването па двете артерии —- 
към Блаоина и към Крива па
ланка — са необходими не хюве 
че от 300 — 400 милиона дина
ра, като към тези средства се 
прибави и приносът на самото 
население на основата на само 
облагането. Също такива изче 
слепия показват, че икономиче 
ският ефект би бил чувствите
лен. Тъй като по-гол има част 
от продукцията за пазара «ами 
ра иласимсит в СР Македония/ 
артерията през Крива паланка 
би намалявала транспорт! пито 
разноски с няколко динара за 
килограм, защото значително се., 
съкращава разстоянието. Есте
ствено това са. според условия
та. големи икономии, които би 
ха благоп/иятстували за засил 
пасне иа материалните сили на 
кооперациите в комуната. А то 
зи път би бил проходим и зим 
по време.

ТЕЛЕВИЗИЯ И КУЛТУРНА 
ДЕЙНОСТКакво измъчва Ьосилеградскаша комупа

И много още въпроси чакат 
средства да бъдат разрешени. 
В просветата заплащането на 
кадрите е под равнището на за 
платите, които се дават в дру
ги подобни комухги, обзаведено 
стга на училищата никак сне от 
хюваря на най-скрсв/.лите норми, 
предписани сгг Завода за учеб
ното дело, в паралелките има 
чинове стари, колкото и стари
те училищни сгради и пр. Тук 
са и въпросите за социалните 
помощи па тия, които действи
телно се нуждат от тях. разре 
шаването на някои благоустрой 
ствеки проблеми в града, строе 
нето на скромтшчек хотел — ре 
сторент и пр.

Безсъмнено, между тези въп 
роси най-наболели са разгръща 
него на по-широка народностна 
културна дейност и строенето 
на препредавател, с който да се 
обезпечи проникването на теле 
визията и в тия краища. На не 
отдавнашните извънредни кон
ференции на Социалистическия 
съюз често бе изтъквана нуж
дата от препредавател, нужда
та от културен дом, който да

С един милиард може да се оправи 

всичко, но кой да го обезпечи?
При новите условия Бо- 

силеградската комуна е из
правеха: пред значителни 
трудности. Макар че е нераз 
внта, тя е длъжна да задово 
ли потребностите на населе 
нието в просветата’, здравео 
пазванего. комуналните ус-( 
луги, правосъдието. Общест
вените служби чакат издръ

с бюджета :г. общинзг-. Лрихо 
дите от данъка въоху земеде
лието поплетояще.м са нак-важ 
пата ставка в общинския бюд
жет, защото 
от другите приходи е снижена, 
поради отменяването или намел 
явглчето размерите на някои дру 

облагания. А щом от тези 
приходи не постъпват в бюдже 
та десетина или повече милиона 
динара, това е чувствителна за 
туба.

Резултат на този дефицит е 
и дългът иа общината от около 
■50 милиона динара, който про
дължава да стои.

Босилеградска общинска скуп 
щина измъчва още един въпрос 
във връзка с бюджета за идна 
та година. В републиката ггред- 
ложението за размерите на об
щинския бюджет е 205 милиона 
динара срещу 290 милиона таз
годишен бюджет. Ако се оста
не при това .равнище това зна
чи, че в идната година ще има 
бюджетни средства за издръж 
ка само на просветата, защото 
само за нея са необходими 190 
милиона динара и то при усло 
вие разходите да бъдат увели 
чени с 30 на сто в сравнение с 
тазгодишните разходи за прос
ветата. А какво да се прави с 
администрацията, здравеопазва 
нето. комуналните услуги, право 
съдието, на които в такъв слу 
чай остават общо 15 милиона ди 
нара, което е недостатъчно са
мо за заплатите на едно от уч
режденията.

А в скупщината и сред насе
лението строежът на пътищата 
се счита за първа необходимост. 
Това има свое оправдание. Бо- 
склеградско е отдалечено над 

километра от най-близката 
папа.-над 80 километра от най- 
близката болница. По лошия 
ггът малко предприятия пускат 
своите возила — хладилници да 
тръгнат за Босилеград. А в Бо

значителна част
(30

ти

окка, стотина стари и нетру 
доспособни хора искат лоло 
щи, училищата се нуждат 
от инвентар, а градът и се
лата настояват за телевизио 

пен препреда вател, Ьсаквгхто 
другите комуни имат от годи 
ни. Народностната

еилеградеко, въпреки неразви
тостта, съществуват продукти 
— пзлпшеци, които търсят па
зар.

Данните показват, че от Бо 
силегрздската комуна се изна
сят средно на година 60 вагона 
месо, 50 вагона ябълки, 80 ва
гона шипков плод, над 1000 ку
бически метра строителен мате

повече

култура 
също протяга ръка към об, 
щинската каса. Връх на вси 
чко са пътищата, които из
веждат комуната до желез
ницата. Строени преди годи
ни днес те са изхабени и не 
проходими.

Мики Нейковриал и дърво за огрев, 
от 30 вагона картофи и др. Съ
що така е значителен и вносът: 
1 милион 500 хиляди кг. браш- 

кг. захар. 100Със своите малки приходи 
комуната 
сила да разреши тези въп
роси. Все по-ясно

НО. 30 ХИЛЯДИ
хиляди кг. сол, над 100.000 кг. 
други артикули, 200 хиляди кг. 
текстилни изделия и пр. Като 
към' това се прибави износът и 
вносът, който не се регистрира, 
тъй като става извън коопера-

няма материална

става, че 
изходът е е помощта от об
щността. ■'V.

■ФИКТИВНИ ПРИХОДИ в 
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

циите и търговското предприя
тие. цифрите стават по-внуши1- 
телтш.

• Тогава не е трудно да се раз
бере от какво значение са пъти 
шата за тази комуна, когато се 
има предвид нейната отдалече
ност. Днес значителна част 
продукцията остава и пропада, 
изкупчиците изнудват от произ 
водителя и кооперациите по-ни 
зки цени. -закъсняването на во 
зилата — хладилници влече за 
губи, зарад развалянето на про 
дуктите и пр. А всичко това се 
отразява отрицателно върху раз 
виването на селскостопанското 
производство', върху оеьвремен 
яваието му.

Друг е въпросът от какво зна

___

Може да не вярвате, 
ка. Босилеградската 
дуктпвна земя се равнява по до 
ход със земите около Южна 
Морава, или около Белград и- 
ли Зему.н. Разлики действител
но има. но те са незначителни. 
Един хектар босилеградска зе
мя първа класа се обременява 
с чист приход от 96 хиляди ди
^,аА'ожном°РаВската земя със 108.000. белградската или омеде 
ревската със 116 хиляди, а тази 
около Зсмуи със 123 хиляди ди 
нара. Така е определено и за
писано, а сега така 
ват приходите 

Историята 
не е малко

но е та-
слабопро-

от

Общинската скупщина е из
пратила необходимите из чие ле 
«ия в републиката, една коми-

Босиле-сия оттам е посетила 
град да проучи положението и 
сега надеждите са, че републи

,;Р ,/

ката ще предприеме мерки да о- 
безпечи материални средства в 
размерите на дефицита.се изчисля- През зимата и влаеннекият път е непроходим.от данъка.
ТРЯБВАТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВАна това опреде пи- 

чудна. Излиза че 
са виновни селяните от Парало 
Во. защото на клаеатора не обе 

хубаво ядене когато 
класирал земите им. Още тога- 
ва им ое бил заканил „съвест- 
иияТ служител, че ще го за
помнят за пял живот ’Гг|,С1 ш. 
юлно те са запомнили, зал о 
то един седемдесетгодишен чо
век с двама нетрудоспособни си 
нове и три глави 
плаца 150

о. линията ДОБОЙ — БАНЯ ЛУКАКогато строехме ж.
Само с бюджета и с трудово 

То самооблагане на хората оба
че не могат да се разрешат въ
просите, които тегнат върху 
скупщината. Тези средства, при 
положение да останат на тазго 
дишното равнище или да се у- 
величат. могат да послужат за 
редовните функции на комуна
та -и 'Службите й. Другото изиск 
Ва допълнителни и гто-големи 
средства, обезпечени наведнаж. 
защото протакане на работите 
няма да даде резултат.
Касае се до настиляне на пътя 

Босилеград — Власина и до сгро 
енето «а пътя Босилеград — Го 
леш. с който комуната би тряб 
вало да се свърже с Крива па
ланка, а нататък с Куманово и 
ж. п. линията и автопътя. Ко
муната неведнъж се е опитва
ла да уреди въпроса със собст
вени сили, но се оказва, че доб 
роволният труд и трудовото са 
мооблагане не стигат за трайно 
разрешаване. Необходимо е съ 
временно шосе с твърда настил 
ка или павамс, тъй като терен
ните условия са такива, че при 
митивните строежи пропадат за 
няколко месеца.

Бяхме най-дребни, но най-добри • • •

най-голямата ни радост. После, 
през деня, бе устроено голямо 
тържество. Мина първият влак, 
празнично окичен с цветя и трай 
опаренти, но никой не вярваг 
ше, че за една нощ сме уработи 
ли толкова много.

Признаха ни упоритостта и у 
сърдието — бяхме три пъти у 
дарна бригада.

Де го това.време — казва той. 
Какво другарство и разбиране 
имаше между нас. Колко много 
другари и приятели, колко мно 
го познанства с младежи от ра 
злични народности и различни 
места направихме... Най-добре 
другарувахме с бригадирите сг 
словашката бригада. Бяхме в ед 
на барака. Много .младежи аи 
гурно пазят окъпи спомени от 
тези дни, а мнозина от селските 
бригади станаха квалифицира 
ни работници и останаха да ра 
ботят по градовете в страната.

Ние. боси ле градските младе 
{к?и, ,си )спамня Богооловов бихме 
наистина добри работници. 'Бях 
ме най-дребни на ръст между 
бригадирите, обаче това не ни 
пречеше да бъдем най-добри в 
работата. Нашите взривчици бя 
ха решителна! и работливи мом 
чета. Провъзгласиха ги за най. 
добри на цялата линия, но цяла 
та бригада беше добра. Работе 
хме, състезавахме с другите и 
не жалехме сили.

На 7 юли железопътната ли
ния беше готова. В тоя ден ттря 
бваше да мине първият влак и 
щеше да се състои митинг. Но 
срокът беше много кратък, а ра 
бота имаше много. Нашата бри 
гада реши да не ое изложи- Вс 
ггчки до един в навечерието на 
празника отидохме на участъка 
да работим през нощта. Така и 
дочакахме утрото. С лопатите и 
кирките. Никой не се оплака от 
умора, или че му се спи. Ние за 
вършихме работата. Това беше

През 1951 година се строеше 
железопътната линия Добой 
Баня Лука.

След Бръчко—Бановичи и 
Шамац—Сараево, това бе трета 
та младежка линия— дар на ст
раната от младите строители. В 

тези линии у-

едър добитък 
хи.-лди д;г-,?1 ?)! 

а приходите от да- 
ммота сд- 

1 хиляди
нък
ва лч надминават 
чист приход.

изграждането на 
частвуваха много младежи и от 
Боеилеградско. На линията До- 
бой-Баня Лука участвуваше и 
една средношколска бригада от 
Боеилеградско с около стотина 
младежи. Редица признания, ме 
жду които и бронзовия орден 
на президента на Републиката,

от Боси

100

Но това не създава главобо
лия само ,на паралотаи. Лошото 
класиране и определяне на чи
стия приход от земите облага с 
големи данъци цялото населе
ние на Боеилеградско а общи-1 
ната довежда в положение да 
отписва ежегодно десетина и но 
Ьече милиона динара от 
раните приходи от-данъка.

Да се отмени това нереално 
облагане дц.бва да «ъ направ
ят нови измервания и класира
не. а общината трябва да запла 
ти над 20 милиона динара. Тя 
обаче няма пари.

Всичко това не е без връзка

спечелиха младежите 
леградско за показаните резул 
тати и усърдния труд в строите 
лството на линията.

Любен Богооловов, инспектор 
при Общинската 

скупщина в Босилеград е един 
(от участниците в изграждането 
I на тази линия. Той бил замест-

плаки-

по пазара

ник-командир на една от сред
ношколските бригади. В. Велинов
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КРЪГЛАТА МАСА НА В К »БРАТСТКП„

ИНТЕГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ОТРАСЛИТЕ 

НА АКМИТРОВТРАДСКОТО СТОПАНСТВО
дничество между дървообработ 
вашите предприятия, но едвам 
сега можем да кажем, че сътру 
дничеството на ,,Циле” с Елек 
тронната промишленост от Ниш 
и „Нови дом“ е поставено вър
ху здрави основи. Тук трябва 
да подчертаем и това, че „Ни- 
ле’’ постигна определен и приз 
нат стандард на своите произве 
делия, което допринесе па(гтнъф 
рите да го гледат с уважение. Е- 
лементи на делово сътрудничес 
тво имаме вече и' при кожарс
кото предприятие ..Братство” с 
предприятието . .Кристина Ко- 
Вачевич” от Земун, водят се ра 
згорори за кооперация между 
„Механик“ и Електронната ггро 
мишленост от Ниш, осъществя 
ва се и сътрудничество между 
комбинат „Димитровград и едно 
износно предприятие от Загреб.

Най-сетне преди известно вре 
ме започнаха разговори за ин
теграция на гостилничагюките 
поедпоиятия от трите комуни— 
Пилотска, Димитровградска и 
Бабушнишка, за делово сътруд
ничество между отделните тъц 
говски предприятия в околията 
итн.

СТОПАНСТВОТО В ДИМИХ 
гини-АДСКА КОМУНА Е В ПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД и гдрл

и шши^ш^АИНАРА) ще БъАе ИЗПЪЛНЕНв гнжж&таггБъАЕ п<~
В стремежа си най-пряко да 

запознае читателите 
ка с положението на стопанст
вото след стопанската реформа 
и с перспективите на 
по-нататъ шно

лекия кмитегг на СКС, Миха
ил Любенов, председател на Об 
Щ|*нския отбор на СОРН, Стоян 
-Живков, .директор , 
то предприятие „7—юли”. Алек 
сандър Сливнишки, директор 
на комуналното предприятие , У 
слуга , Новко Гъргов, директор 
на металообработващото пред
приятие „Механик” и Васил То 
доров, директор на столарското 
предприятие „Цилб”.

СТОЯН НАКОВ:

Мисля, че такива разисква
ния, са от голяма полза за чи
тателите, а и за нас, защото по 
този начин най-добре можем да 
запознаем широките маси с е- 
дин такъв важен въпрос какъв 
то е положението на стопанство 
то в новите условия на стопани 
сване.

Що се касае до стопанството 
в комуната след стопанската ре 
форма, можем свободно да ка
жем, че то е във възход, макар 
че реформата се отразява вър 
ху него например в намаляване 
физическия обем на производст 
вото. Обаче обстановката в сто 
панството е добра, въпреки по- 
бавния ход. Макар че някои сто 
пански организации няма да мо 
гат да изпълнят плановете си. 
стопанството, като цяло, поне 
спогед резултатите от деветме- 
сечието. ше постигне по-добри 
финансови резултати, отколко- 
то миналата година. Фондовете 
на предприятията също са в ра 
стеж в сравнение с миналата го 
дина. Осъщественият бруто-про 
дукт за деветте месена на тази 
голина от 4.100.000.000 динара 
Показва, че заплануваният 6ру 
то-гтродукт за тая година от 6.5 
милиарди динара също ще бъде 
изпълнен.

на вестни

на търговсконеговото 
развитие, Редак 

пията свика около своята кръг 
да маса насй-отговорните общест 
вено-политичесхи 
фактори в комуната, които се 
изказаха по тези въпроси и про 
блеми.

и стопански

В дискусията, покрай сътруд 
кипите на вестника участвува
ха : Стоян Наков, председател 
на Общинската скупщина. Гео 
рги Алексов, секретар на Общи

йй':>

КАКВО ПРАВИМ СЪС 

СЕИЕЙППЯ БЮДЖЕТ
Дими тровград които изчезваМетоди Петров:ГЕОРГИ АЛЕКООВ:

Нашето стопанство е предим
но преработвателно 
телно добри и съвременни съо
ръжения. Обаче ако нашето сто 
панство иска да следи съвреме 
нните технрлогичеоки и техниче 
ски процеси, ако иска да се вк 
лточи р, цепите на домашния и 
международен пазар, то е длъ
жно да държи по-голяма смет- 
ка за своите фондове, за сътру 
дничеството е останалите срод 
ни предприятия в околията и 
страната. Искам да кажа. че па 
пгите трудови опганизаш-т имат 
добра перспектива и освен ком 
бинат „Димитровград”, всички 
се снабдяват със суровини 
нашия пазар което в днешните 
условия представлява голямо у 
леенение.

погрешен курс и кооперираха 
в говедаретвото, в област, къде 
то могат да се постигнат най- 
слаби резултати, с оглед на ус 
ловил га.

али и суровини, за по-икономи 
чиа и качествена работа.с относи-

МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ:Работник, — служещ 
земеделски стопанин от Бо 
силеградско ни отговориха 
на 3 въпроса:

II
Нашите предприятия могат 

да използват опита на Пирот 
във взаимопомощта. Един при
мер само: един ден в Пирот се 
бяха събрали пет автомобила 
от Димитровград. Всеки беше 
дошъл за ‘някаква дребна рабо 
та. Ако предприятията си сътру 
дничеха сигурно тези работи са 
могли да завършат салто двама. 
Такъв договор между прдприя- 
тията в Пирот съществува. Или 
друг пример: всяко предприя
тие се снабдява със суровини 
самостоятелно. А може да ре
чем чрез търговското предприя 
тие .,7—юли” всички да се снаб 
дяват. С това ще имаме иконо
мки и ще намалим ненужните 
разходи.

ОБЕДИНЯВАНЕТО НА КОО
ПЕРАЦИИТЕ ЩЕ ПОСТАВИ 
ТОЗИ ОТРАСЪЛ НА ЗДРАВИ 
ОСНОВИ

СТОЯН НАКОВ:

Какви са месечните 
доходи?
Изменен ли е семейният 
ви бюджет?
Какви икономии прави
те?
Отговорите; които ни да 
доха са:

ХАРАААМПИ

ви Трябва да отдадем пълно при 
знание на кооперациите, които 
с досегашната си работа създа 
доха солидна база за една така 
ва интеграция и създаване на 
сгглна селскостопанска: органи 
зация. Мисля също така, че ни 
как не е случайно, че инициа
тивата за интеграция, доверена 
на Социалистическия съюз. Мо 
жем свободно да кажем, че и 
ншотативата потича отдолу — 
от членството на ССРН.

МИХАЙ
ЛОВ, служещ от Босилеград.

— Имам четиричленно се 
мейство. Само аз работя. 
Средно на месеца получа
вам с добавките 62.000 дина 
ра. Заплатите още не са по 
шппени, но карам. Храната 
не съм променил, менюто е 
както по-рано, обаче израз
ходвам» и част от спестени
те ми пари. Икономисвам 
на облеклото, считам, че тук 
е по-разумно да се пести 
отколкото на храната. Раз
бира се, сега не купувам 
всички Вестници, по-ряд
ко отивам на кино и не по

на

СТОЯН НАКОВ: МИГРАЦИЯТА ОТ СЕЛО НА 
МАЛЯВАБих искал да кажа няколко 

думи за проблемите и трулг-гос 
тите с конто се блпят трудовите 
организации. Между обектив
ните трудности опала най-няп- 
рел липсата на оборотни сюед- 
ства в 4 трудови отгяттизаттми — 
..Братство”, ..Механик“ „Ниле“ 
и „7—юли“. Това е сериозен ттп 
блем който може ла се разре
ши само с пъ.тпчо ангажиране на 
колективите в тези вганизации 
и с помощта на банките.

Сепиозча пречка в почтатятъ 
плюто развитие на труловите о 
рганизашш ттоелепттдяват сгу- 
бективните елвбопгги. Ла вземем, 
оамо това че всички трудови о 
ргяггизаттии изостават В разре
шаването на калговия нпоблем. 
Залога ка лровият въпрос и.ай- 
лобве е решеч в ..Мехатптгс”. 
Комбинат „Лимиттювтпл" ипг 
шжмео само с слип технолог и 
двама техници но може успепг- 
тю да върви напред. В новите 
условия на стопанисване кадро
вият проблем ще Гп.ле нпй-бо 
леи зя нашето стопапетво. От 
друга страна и за пппФооиоиа л 
ното издигане на (пабопплтите 
почти «ишо но се предприема. А 
това на й-добпе почупетплва 
„Мехатгик”. когато Въпепе нови 
съплеменни машини, които сега 
шията работна ръка сге може да 
овладее.

Считаме също така, че такава 
силна организация ще абсорби 
ра тгзлишека от работна ръка, 
който и без това през последно 
време силно намалява. И наша 
та политика в заемното на но 
ва работна ръка допринесе да 
се намали миграцията от село. 
Нашето становтце е да взема
ме нови работници, предимно от 
града и хора от село без имот.

Не разполагаме с точни данни 
за движението на ггеоизволите 
лността на труда, обаче някои 
прелнриятия както 
, Циле” са увеличили произво
дителността в сравнение с ми- 

година и с 32°/о. След ре

МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ:например
Ако вече говорим за икгегра 

циом-ме процеси в стопанство 
то след стопанската реформа, 
трябва да кажем няколко думи 
и за селското стопанство. Вси 
чки знаем какви слабости се 
проявиха в досегашната рабо
та на кооперациите и изобщо 
В обществения сектор и коопо 
рирането с частните производи
тели. Както е известно, преди 
•няколко дни се проведе разши 
рей пленум иа Общинския от
бор на ССРН в работата па кой 
то участвуваха и представители 
от всички земеделски коопера 
цни. Постигна се принципно съ 
гласно за интеграции на земс 
делегалте кооперации от трри 
торнпта па комуната. Най-важ 
пият резултат от този пленум 
с, чс всички асооперации са съ
гласни да се интегрират. Те еа 
ми виждат вече. че поставяно 
То па граници между отделни 
те кооперации довежда до иосъ 
гласуване в цените на изкупува 
мето. до затруднения в пласимен 
та ага пазарните излишеци итн, 
А единна уолитщеа в тази обла 
ст може да се види само ако 
се създаде една силна селско
стопанска организация, която 
ще тшеочи производството към 
специализация. Предвиждания
та, че тази организация още в 
началото ще има бруто-гвпекдукт 
от над един милиард динара, е 
достатъчна гаранция за успеха.

Една такава единна селско
стопанска организация ще 1гз- 
прави и всички грешиш в коо 
перарирането и. надяваме се. 
ще върне доверието па частни 
те производители в този вид 
сътрудничество. Специалисти 
те считат, че най-гояям успех 
моя?е да има в кооперирането 
и областта ат овцевъдството. 
Нашите кооперации бяха взели

«алата
Фоомата и личните доходи на
растяха в стопанските опганиза 
ции спелно е 15 на сто. а в неето 
панските дейности с 20 на сто-

сещавам ресторантите.
ИВАН СТАМЕНКОВ, сер

витьор в „Кин-Стан“:
— Заработвам средно 23. 

000 динара, имам петчленно 
семейство/ Двамата учени
ци ми правят най-големи ра 
зходи. В семейния ми бюд- 

„дефицит" и зато 
ва съм принуден да правя 
обша икономия и в храна- 

облеклото, и в кул 
забава и развдече-

НОВКО ГЪРГОВ:

Нищо не сме предприели да 
създадсм условия за така наре 
чегтте допълнителни занятия. 
Планът на предприятията за та 
зи година да заемат около 250 
нрви работенщи също няма да 
бъде изпълнен. За идната годи 
иа ще се върви към твърде пре 
дпазлнво приемане на нови ра 
ботшщн. Съгласен съм с изказ 
вапето на другария Наков, ча 
миграцията от село донякъде е 
заставена. А по-рано беше в 
рателс.

РЕФОРМАТА ДОПРИНЕСЕ 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ТЕ НЕ 
СА КОМУНАЛНИ, НО ЮГОС

ЛАВСКИ

жет имам

та, и в 
турната 
ние. Считам, че при моите 
условия с 40.000 динама бих 
М0гъл да живея добре, 
чаквам. че в предприятието 
ще се намери път за изна 
миране на средства и начин 
за увеличение на заплатите.

АСЕН ЯНАКИЕВ, земеде
лец от Млекоминци:

__ Аз съм земеделец. Не
отивам на работа по строе 
жите понеже децата са ми 
малки. Издържам деветчле 
нно семейство. Тазгодишна
та реколта изневери и хра 
ната ми ще стигне за 3-4 ме 
сеца Останалото ще трябва 
Аа купя от другите прихо- 

от имота.

Бих искал ла изтъкна, че ст 
оп а пека та реформа допринесе 
иа интеграционните процеси да 
се гледа с подруги очи. И пре 
ди реформата се правеха опити 
отделни стопански организации 
да стъпят в интеграционни от
ношения със сродни ггоедприя- 
тия.
плетекси. било от едната, било 
от другата страна, че ще им бъ
де по-добре да пабоят самрстоя 
телно. След реФЧупмата настъпи 
кооенег-г поевпат в това отноше
ние. Предприятията сами видя
ха. че не могат самостоятелно 
да се спотвят с тоулгтостите око 
ло доставката ма суровини, стру 
дностите около” износа, специа
лизацията на. 
итн. Да приведем само 
ггоимепи: конфекция „Свобода” 
по-рано водеше някакви сраме- 
яелтгви разговоли за сътрудии- 
чество с другите конфекции в о 
колията
ват договори за сътрудничество 
с копфекциоперите от цяла Ю 
гоизточиа Сърбия. Радостно е 
за нас, че носител на интегри
раните конфекционни предпри
ятия ще бъдат „Първи май” от 
Пирот и „Свобода“. Правеха са 
някакви опити за делово сътру

О-

ГЕОРРИ АЛЕКСОВ'

Димитровградското стопанст
во. каквото е сега. а дори и с 
известно разширяване няма да 
бъде в състояние да приеми на 
работа много нови работници. 
Обаче трябва да кажем, че не 
са използвани възможностите до 
ри и на малките, ограничени и 
менил на село да се осигури по 
добра егзистеипия. А примери 
имаме 'много: някои хора само 
от тютюн и малини имат по-доб 
ри приходи от хора, които про 
извеждат от всичко по малко 
па своите големи имения. Над 
явачме се. че бъдещите коопера 
цип ше насочват населението 
към максимално използване ага 
земята. А там оа нашите стай- 
големи вътрешни резорви на се

Обаче винаги се наминаха

ОТТТЕ НЕ СМЕ НАУЧИЛИ ДА 
БЪДЕМ ДОПРИ СТОПАНИ

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ:

Когато вече говорим за субе
ктивните слабости 1Рих искал 
да подчертая, че все още не сме 
научили да бъдем добри стопа
ни. Колко обществени средства 
се прахосват само за тгьтии и 
дневни, които често пъти нямат 
никакво оправдание и не дават 
резултати. От друга страна все 
още нилцо не се предприема за 
въвеждането иа материални сти 
мули за ония работници, които 
се борят за икономии па мотори

производствотоди, които имам 
Имам 4 хектара хубава го 
ра и добитък. Това са мои
те извори на приходи След 
поскъпването не икономисва 
ме на храната, а аз съм на 
малид дажбата на цигари
те. Пуша главно от тютюна, 

ойто произвеждам сам, Го ле 
ми разходи ми правят уче 
ииците. Четири деца отиват 
на училище, а книгите и те 
традките не са ефтиии.

В. Вел

някои

а сега вече съшестпу
■ПО.

СЪОБЩЕНИЕ
СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА 

БРАТСТВО” ИЗЛИЗА ИА 9 
ДЕКЕМВРИ.
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Срещи между плапишри от Нит и МихайловградЗАПИСАНО ВЪВ ВИСОК

ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНЕДОРАЗУМЕНИЕ
ров се горещи:

— Защо пък. пишете! Пише
те, че мостът стои недоправеи 
за десетина греди. Девет дена 
съм работил, поотделно съм кл 
иил всички. И сто. сега за пяко 
лко греди ще стои иедоправсп...

В разговора се месят и оста
налите, Спорят. Но и идват до 
извода, че наистина е срамота са 
мо за толкова малко да сс ча
ка повече от два месеца. А ко 
гато говорят, като че ли рсич- 
ки еа съгласни.

Къде е тук недоразумението? 
—- питах се. Може би, вината 
лежи в бездействието на Социа 
листичсокия съюз. Може би. ..

— И чешмата, я! — допълня 
се бай Асен. — Збраиеиа е за 
употреба, но ние си служим с 
пея. Точимс вода и не му мис
лим много. . .

Един от присъствуващите го 
пита дали той иска да работи 
и колко се е заел. Заекване. Сви 
вапе на рамене.

Личи, че мжду хората е ле 
гнило недоразумение. Откъде и 
защо не мога да зная. Но. тря 
бва да се премахне. В тяхна по 
лза ще е...

На тръгване обсипах, че ще 
ее върна. Защо о не е Камеии 
ца целия район, както ми прех 
върли един друг гражданин от 
Долни Криводол.

— Има и за нас какво да се 
пише! — заяви той.

След като разгледаха кух 
наметни

често сс чува, че земеделските 
кооперации не работят. Или. до 
ходите на селскостопанските со 
бственици били по-големи. Виж 
че стадото на Даико Мшгов. Ня 
ма да ви давам никакви сгогже 
с>гии. Направете преценка оа-

Първилт допир нцрядко носи 
известно недоумявало и недора 
зумехше.

Всъщиос.Щн първне думи, ко 
1Гго чух, бяха недоразумение. 
Недоразумение, за което няма 
виновник, защото се отнася за 
хора и природа. Чакали височа 
ни дъжд, за да изорат ннвички 
те. а то скъпершгчавото небе 
направо слод дългата суша, из 
пратило сняг. Казват хората, че

Договорът за сътрудничест
во между Околийския нладш- 
'иарско-скиорски съюз в Ниш 
и Туристическия съюз в Ми
хайловград етапа на 19 септем 
ври тази година по време на 
срещата на „Каца Камък" на 
Стара планина по случай от
криването на 
та плоча на 11-те загинали ята 
ци-сътрудшши на пъртизанс- 
кото движение в Югославия. 
Вече през октомври 30 души, 
членове на Туристическия с-ь 
1оз от Михайловград взеха уча 
стие па планипарско-скиорс- 
кия преглед в живописната 
клисура па Сичево хсрай Ниш,' 
па който участвуваха над 3.000 
туристи, планипари и скиори 
от 50 дружества в Социалисти 
ческа република Сърбия. Мсж 
ду 38 скиорски дружества ски 
оритс от М’пхайловград се кла 
сираха ма 15 място.

Планинарите от Михайлов
град проведоха три дни в Ниш 
Те посетиха културно-истори
ческите паметници, с които е 
богат Ниш и околността. Бъл 
гарските планипари останаха 
въодушевени от Паметника на 
Бубан, Челе кула и др. Те по
сетиха и Медиана, концлагера 
„12 февруари" на Червен кръст 
спомеи-костницата на загина
лите български войници, Ниш 
ката крепост, музея и др. За 
познаха и прелестите на Сиче 
вачка клисура.

ва.
турно-историческите
ни на София, между които мав 
зодея на Георги Димитров, че 
рквата Александър Невски И 
др. нишките плаиииари зами 
и ах а за Берковица.

Тук. в Дома па ловеца бя^ 
приети от председателя на Ту
ристическия съюз на Берковца 
Илия Танчев.

След това 
Ниш посетиха ски-терените на 
Става планина.

В Михайловград те посетиха 
музея на Септемврийското въс 
тание, народният музей и дрт
ги културно-исторически 
тници на града. В Окръжния 
народен Съвет Иваи Петров, 
подпредседател на съвета устрои

за гостите от Югосла- 
Между другите на прие- 

и Бойко 1о

ми.. .
Наистина, пред нас, иа побол

пасяха възпомеиателна-
ялото от сняг пасище,
350 полумеришгаирани овце, иа 
чгшто изглед псеки частен сел- нлаиинарите от

1

; V'и
па мс■ Й

II рием 
вия.
ма присъствуваха 
доров-Янко и др. културни и 
политически дейни от Окръга 
които запознаха гостите от ниш 

стопанското и културно ра 
аМихайловградски о-със

звитие и
кръг. „Нишките планипари посети
ха още
Петрохански проход, 1одеч и 
Калотина се завърнаха в ро-

Лом и Вършец и през

дината.
* -к *

Едни овчарките във Висок Първата среща на планина- 
от Пиш и МихайловградСт. Николов

рите
бе удобен момент да започне 
тясно сътрудничество между 
тези организации от двете око 
лии. Вече е постигнато спора 
з/мение планинари^гуристи от 
средните училища в Михайлов 
град. Лом, Берковица и др. да 
разменят взаимни посетения 
с планинаоиле от ЕИ в Ниш, 
„Станко Паунович“. средното 
техническо училище „Никола 
Тесла“, а група скиори от Ниш 
ка околия ше участвува в ски 
състезанията на Стара плани

скостопанки производител би 
позавидял.

— Няма ли снегът нещо да 
попитах.

нямат нищо против снега, но да 
почакало поне, докато не изо
рат. ,

Към края на октомври гру- 
31 планинари от Нишкапа от

околия начело с председателя 
на Околийския 
съюз Бранко Ножица и пред
седателя на Околийската орга 

на СОФК Миодраг Ву

им напакости
— Няма! — отговори управи 

Телят. — Опасно е ако има лед.
Личеше недоразумението ме 

жду ония. кои.о на отделни съ 
брания говореха наизуст. Тряб 
Ва да се дойде тук. да се зага 
зи в снега и да лепне ризата

Първият сняг създал много 
грижи и недоразумения. По пъ 
тя към овцефермата в Забел, 
настигнахме един от овчарите 
на земеделска.а кооперация. По 
пита го управителят Митко, ка 
кво прави тук и къде му е ста 
дото, а той о.говори, че го ска 
рал от планината, защото няма 
ло вече горе паша за овцете и 
слезъл долу зарад покупки.

Ето. това беше първото недо 
разумение. Трябвало е горе да 
си седи. защото в летния овчар 
ник има сено, и ггьк и времето 
може да се подобри, отговори му 
управителят. Овчарят сви раме 
не, подкара магарето и навярно 
си е помислил, че неговото ре
шение е най-правилно. Управи 
телят държеше, че правилно го 
вори, па затуй му нареди да се 
Върне горе. защото още е рано 
да се слиза. .. И ние продължи 
хме пътя си.

планинарски

низаиия 
йчич върнаха посещението на 
мнхайловгралчани. На софий 
ската автогара нишките 1ОСТИ 
посрещна председателят на Ту 
ристическия съюз в Михайлов 
град Атанас Първанов, секре 
таоят Георги Димитров и чле 
ьът на съюза Ангелина Ангело

от потта, която изкара нанагор 
нгацето, за да се види с очи..

— Не казвам, че няма опуще 
ния. или че това е крайната гра 
ш-гца, до която може да се до 
йде — допълни управителят. — - 
Може още много да се постиг
не. Но трябва да се признае и 
това. Защо само отричане? Ак° 
знаеха тези. кои:о обикновено 
на събрнията ни критикуват, 
как се е създавала овцеферма- 

да мислят.

на.
М. Андонов

Срещи с хората

НАБЛЮДАТЕЛЯТ ОТ ПЕРОСТа, тю-инак щяха 
Дне» имаме 21 овчарник, шест 
от тях са построени по план...

Разбирах. Недоразумението е 
поникнало затуй, че повече ни 
се удава да виждаме лошото. 
А красивото? Ех, да. то си оста 
ва там в планина"а. огромните

когато

Шестдесетдвегодишният Раш
ко Виденов от село Верзар 13 
години пази горите в Бурела. 
Под негово ..опекунство’’ се на
мират горите на Грапа, Прача, 
Верзар, Бански дол. Сливница, 
Долна и Горна Невля. Скървени 
ца, Барйе и Било.

За ова всеки ден бай Рашко 
кръстосва из Бурела. броди из 
дъбривите. катери се по стръм 
ните бурелски чуки. Дневно из 
минава и по 40—50 километра. 
За 13 години той е изминал не 
помалко от 230.000 километра.

— Има хора, които още не у- 
меят да ценят горското богатс 
тво. Те мислят, че щом ка.о оа 
собственици на гората, могат 
да правят каквото си искат с 
нея. А ме е така. Гората е за
щитена със закона... Така често 
си имам неприятности със ня
кои стопани от Желюша. Грапа 
и други села, които безмилостно 
унищожават гората... Обикнове 
но изсичат по-дебрите стъбла, 
а оставят по-лошите. Затова се 
отига и до заявления, а после 
тези хора ми ое сърдят. Какво 
да се прави, щом като те сами 
не съзнават, че правят грешка..

— Тази есен имах известни 
неприятности с горноневлянци. 
Взели, че секли листников фу
раж без разрешение. Ни о един 
от 15-домакинства не е поднел 
молба до Общинската скупщи
на. На събрание на избиратели 
те те изтъкваха, че поради су
ша а били принудени да напра 
Вят това. Суша си е суша, но 
горският ред трябва да се спа 
зва. Нека сеят фуражни треви. 
Ние и без това сме ерозивен те 
рен... А знаете ли какво най-мно 
го ме боли като минавам по гора 
та. Когато видя окастрени и пре 
вършени дървета. Това просто 
е насилство над дървото... А 
мнозина правят това!...

— Кой е най-големият непри 
ятел на гора-а?

— Засега най-големият непри
ятел на гората е секирата. По

глед -към плащаната.
— Кои места най-много ви ха 

ресват понеже постоянно сте на 
път?

-— Най-много обичам да се ка 
ча на връх Перос. Това е най- 
високият връх в Бурела като 
се тръпне от Димитровград до 
Гребен планина. От Перос ви
ждам много бурелски села и, ра 
збира се. кориите. И самият 
връх е много красив. От север
ната страна го красят хубави бу 
кви гори а от юг. отвесни ска
ли...

рано големи вреди нанасяха ра 
зни домашни животни. "След у- 
нищожаването на козите на ми 
го мЬ боли като минавам по гора 
Само че и гората трябва да се 
отглежда. Не е достатъчно да се 
пусне на свобода... А ние малко 
се грижим за горите... Ето сега 
гъботворката отново заплашва 
а ние не предприемаме по-сери 
озни мерки...

—- Срещате ли като пътувате 
постоянно из гората и дивеч, ко 
йто преди беше на изчезване?

— Да. Вече две-три години в 
Бурела все по-често се срещат 
сърни, които бяха напълно из 
чезнали. Друг дивеч, освен лис14 
ни не съм видял, макар че през 
есента и зимата в Боровско по 
ле се появяват и вълци...

Бай Рашко бързаше. Той на 
бърза ръка свършва работите 
си в града и отново отправя по

Снова, което по-късно видях 
ми напомни за едно друго не 
доразумение, 
и по-важно- Овцефермата в За 
бел наистина заслужава похва

далеч по-голямо
кюмплекегфанм пюища, 
за едно парче от декар е тряб 
вало да се изгубят и 24 часа, за 
да се убеди частният собстве
ник» То си остава тук в Забел, 
в Болевско летниче. където и 
ма меринизирзни стада. Недос 
тъпно и невидяно...

ла.
. — Погледнете — започна уггра 
вителят - 
запишете
години кооперацията 
няколко стотин овце. Днес има 
около пет хиляди. Ще ги све
дем през зимата на 4.100. защо 
то около деветстотин са стари. 
Създадохме Блокове, стада, а

погледнете, но и 
си. Преди няколко 

е имала
(* * *

От този връх вземам ,,ориен
тация’’...

— Ето, тук не мога да остана 
дълго- Истина град е, близки.

В кръчмичката на земеделска 
та кооперация бай-Асен Соти-

Бабушница роднини, позна й, но мене ме 
тегли нещо на юг. към Перос. 
Не мога да издържа дългата ра 
здяла с гората...Големи разходи за прегледи М. А.

С това общинският бюджет 
освобождава трудовите органи 
зации от изплащането на ануи 
тети за около 12.000.000 динара.

Н. Н.

Паради преглеждането на о- 
сигураници.е от Бабушнишка 
община при специалисти в 
Ниш. Пирот и други градове 
Заводът за социални осигуров 
ки е изразходвал за девет ме 
сеци през настоящата година 
към 5.000.000 динара, или към 
20 на сто в повече в сравнение 
със същия период от миналата 
година.

Може би ще е по-добре ако 
Здравния дом уреди въпроса със 
здравните институции от със© 
дните комуни и специалисти-лс 
кари да идват в Бабушница. По 
кози въпрос се разисква на Съ 
вета на Здравния дом и клона 
за соцалки осигуровки в Бабу 
ш.ница.

Сами построили 

далекопровод
>

§§1т
Жителите на Брестов дол в 

Бабушнишка община тържест
вено отбелязаха деня на въве 
ждането на електрически '.ок 
в селото. За построяването на 
далекопровод на дължина от 
4 клометра, трафопос а и пое 
тавяването на мрежата те вло 
жиха над 10.000.000 динара, или 
всяко домакинство средно по 
170.000 динара.

За десет дни след въвеждане 
то на тока в селото вече са на 
бавени 72 радиопарата.

Н. Н.

* * *

Общинската скупщина в Ба 
бушница на последното си засе 
дание взе решение всички ново 
построени и рационализирани 
локали да се отстъпят на трудо 
вите организации, които ги по

4.1 :ц4 Н. Николов ■Босилеград стафииия к-ьтцалзват.
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•СЪЮЗЕН СЕМИНАР ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗПИТАНИЕ И 
•ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ НА- 
рОДНОСТИ

РЕПОРТАЖ

В ДЕРЕТО НЕ ЕХТЯТ ЕКСПЛОЗИИ, 

А ЧОВЕШКА ЛЮБОВ
ВСЕКИ СРЕДНО ОБРАЗОВАН ЧОВЕК ТРЯБВА 

ДА СЕ СЛУЖИ С МАЙЧИНИЯ ЕЗИК НА ОНАЯ 

НАРОДНОСТ, с КОЯТО ЖИВЕЕ И РАБОТИ Когато ре шиха да започнат 
рабо.1а. мнозина съмнително вър 
тяха глави. Път не се строи то 
ку-тъй. трябват средства, меха 
низания, сили... Пък и каква е 
тази работна ръка. повече же
ни. Мъжете се пръснали из стра 
ната—работят и печелят. Ос
танали неколициета, няколко 
старци и невръстни деца.

Едно такова съмнение кагриз 
ваше и най-твърдите, когато се 
наех да построят пътя Погано- 
Во — Погановсхи манастир. А 
че път трябваше — трябваше! 
Истина, то има някакъв път, но 
найчвероятио неговите инжеие 
ри са били кози — тъй стръмно

през цялата страна откъм Пои 
ганово. А щом се обърнали с ли 
це към манастира, започнала 
неравна борба с каменистия у- 
частьк.

Именно за него искам да го
воря.

В късото есенно утро двадесе 
тина погановчани бяха на пътя.. 
От завоя към манастира, кога 
то минах, бяха насядали да си 
починат. След малко зазвънтя
ха удари. Желязото кънтеше 
при всеки допир със скалите. 
Искри хвъраха, оттекваха у 
дари и чудно ехтеше тоя звън. 
разгонващ древната тишина 
край манастира.

На 15, 16 и 17 ноември т. г., че такива общности, така да се 
каже, са естествено състояние 
в отделните краища, които не 
само разединяват, но и съедин 
яват две или повече национал
ности. Някое „чисто” национал 
но положение никъде и никога 
не е съществувало, и стреме
жът към такова положение зна 
чи затваряне на нациите в се
бе си, което би било противопо 
ложно на изискванията на об
ществения прогрес. .. Не са, 
значи, това грехове на история 
■па, но споменатите сващания са 
— националистически — рожба 
на общественото развитие.

Другарят Киро Хаджи Васи
лев в своя доклад пред участни 
ците на семинара изрази убеж
дението. че въпросът за двуезич 
ноотта е толкова по-актуален, 
защото стотици и хиляди тру
дови организации свързва по 
много неща в обществената ра
бота, въпреки различията в оби 
чаите и националните и култур 
ни традиции. На този процес —• 
според него се противопоставят 
само изостанали.е среди (разе
динена селска и занаятчийска де 
ятелиост, низко образователно 
ятелност, ниско образователно 
чески затвореност на малки се
лища с хомоген национален със 
тав и пр.)

— Не е трудно да се съгледа 
към каква реалност неминуемо 
се движим, какво ни носи близ 
кото бъдеще: би било нормално 
всеки човек със средно образо
вание добре и без трудности да 
се служи не само с майчиния 
език1, но и с езика на оная каро 
дност, с която е във всекиднез 
ния контакт. От становишето 
на такива перспективи на учи
лищата задачата днес е ясна: 
трябва да се оспособят младите 
хора еднакво добре да учат два 
та литературни езика. Затова

нно действува за възпитанието 
учениците. 

В доклада на Кирил Трайков, 
беше обобщек опита на Съвета 
на училигце.о, Управителния от 
бор, съвета на пионерите, роди
телския съвет и други тела, в 
които се намират родители на 
две.е народности. Изтъкна се и 
конкретната работа на някои гр 
упи. а отделно ролята на лите
ратурната дружина.

От доклада „Някои проблеми 
на допълни.елните програми по 
обучението и учебниците в учи
лищата на народностите” док
ладчикът Воислав Окилевич из 
Тъкна необходимост .а в учебни 
те програми да се внасят мате
риали от националната история. 
Той се спря подробно в-брху -о- 
зи проблем обосновавайки го с 
обществено-политическите, педа 
гически и организационни при
нципи. Той изтъкна сътпо така, 
че въпросът с учебниците на 
различните пароднос И напъл
но е разрешен във всички на
ши републики, като се застъпи 
и за разширяване на издателска 
та дейност на всички езици. Са 
мо в периода 1945—1964 година 
са издадени 1.500 учебника на е 
зиците на всички народности в 
Югославия.

По -ези проблеми се изказаха 
много делегати от всички иаро 
дности в страната. Бяха дадени 
конкретни предложения за по
добрение на работата в двуезич 
ни.е училища. Особено добре бе 
ше прието разискването на Джо 
рдже Костич от Белград, който 
обоснова нуждата от ученето на 
псички наш езици в средата 
където живеят различни нацио 
налности.

На семинара участвува унгар 
ска делегация, която взе ак ив 
но участие в работата на семи 
нара и запозна участниците с 
решението на двуезичността в 
Унгария.

в Суботица се проведе семинар 
за съвместното възпитание и 
образование на учениците от ра 
злични народности. На семина
ра бяха изнесени четири основ
ни доклада и тридесет съдокла 

Българската народност съ
що беше застъпена с една деле 
гадая, а Кирил Трайков, упра
вител на оснозното училище в 
Димитровград прочете съдокла 
да .Единство на възпитателна- 
та деятелност в образцовото ос 
новно училище ^.Моша Пияде” 
в Димитровград”.

От всичко онова което се ка 
за през '.'сите дни в общинска
та зала на Суботица може да се 

че нашата общност е

и образованието на

\
да.

заключи, 
постигнала огромни резултати в 
разрешаването на конелггуцион . 
ното начало всяка народност в 
Югославия да може да се учи 
и възпитава на своя майчин е- 
зик. На територията на Югосла 

съществуват 1.435 ос-вия сега
• новни училища, в които обуче

нието се провежда на езика на 
народностите. От тях 860 са ор 
ганизирани на национален прин 
щип и 575 на тери.оркален прпн 
цип. По този начин в нашата 
страна 2,010.584 души от различ
ни народности учат в тези учи 
лица като шиптари, унгарци, 
турци, словаци, румъни. бълга 

чеси. Най-много 
учшппц нмЬ в СР

ри, русини, 
такива
Сърбия ,след това в Македония, 
Словения и останалите наши ре 
публики. В нашата страна съще 
огвуват и 107 средни училища, 
в които обучението става на е- 
зика на народностите. 79 от кои 
то са организирани на теритоРи

Първите акции па пътя

Трудно е да се пресъздаде та 
зи картина. Лицата са сериозни, 
целово опънати. Мищците наг- 
прегнати до скъсване.. .

И след малко проехтяват за 
редените с динамит скали. Тът 
не цялото дере. сякаш стене. А 
сетне отново песента на желя
зото, навлизащо все по-дълбоко 
и по-дълбоко.

Има неща, които будят у чо 
века възхищение. Неща, кога
то погледите говорят. Може би. 
тези, които- сега работят тук и 
да не забелязват това.. Ала от 
страни, много по-добре се виж

се дига и спуска, сякаш е козя 
пътека.

Новият път трябваше да бъ
де широк, не толкова стръмен 
— и удобен. С него щяха да се 
съединят с пътя край Ерма. а 
а. там и с други краища...

Няма да говорим за това, как 
е взимано решението. Ще отми 
нем и построяването на оня уча 
стък, където работата е била по 
лека. А тя е била такава почти

ален принцип.
В докладите и съдокладите, 

както и в разискванията по то
зи проблем се изтъкна, че всич 
хи народности в Югославия и-

Б. Николов

Предложенията на най - стария 

учител от Босилеградско

да.
Скалата отстъпва все повече 

място на бъдещия път. Отстъп
ва. ала скъпершгчаво. с ■ цена 
та на много усилия и труд.*»*

ще. Причината е в преселването. 
Много хора напускат селата и и 
дват в Босилеград или напусг 
кат общината. Обаче Илиев и- 
ма предложение. В някои райо
ни ма Босилеп. адско трябва да 
се открият пови осем годишни у 
чилища. въпреки 
Това ще е улеснение за децата, 
които иначе са принудени да 
вървят през годината много ки 
лометрм.

И още едно предлага старият 
учител — просветните работни
ци да бьдат Възнаградени по-до 
бре, защого тяхната работа е 
благородна и трудна. А и друго 
•— недостатъчно възнаградени.

Павел Илиев е един от най- 
старите просветни работници в 
Бооилеградско. Дълги годиш* 

работи в областта на просвета
та. Бил е в много места, а днес 
е завеждащ на просветата в бо 
силеградската община.

През 1940—45 година е рабо
тил като учител в 
Тлъмипския район. Военно вре
ме. време па фашизъм, а усло
вия за работа — никакви. В Го 
леш например учил сам 120 у- 
чешши.

След
завеждащ на просветата в тога 
ващиа Босилеградска околия, а 
по-къано известно време в Ниш 
като началник на отдела за ма 
родна просвета па областта. От 
1951 .година Илиев е отново ь 
Босилеград, където завежда пр 
осветата. За работата си има пя 
колко признания, между които 
един Орден на труда със сребъ 
рсн
родни заслуги.

Другарят Илиев познава и ус 
пехите и трудностите па прос
ветното дело в Босилеградско. 
Той счита, че учебното дело сл 
ед освобождението е издигнато 
много високо, че обучението е 
качествено. Всичко това е резул 
тат на решения въпгос с кад
рите, на големите усилия па ци 
лата комуна да обезпечат и ка 
дри и условия за работа. След 
освобождението например , са 
издигнати от страна па населе
нието 23 нови съвременни учи 
литни постройки, а това е най 
-важното условие за успешна 
работа.

Но старият учител има и спои 
забележки. Много въпроси те
първа трябва да се разрешават 
ма пърпо място обзавеждането 
на училищата с инвентар и посо 
бия. Тук обаче трябват много 
пари, а комуната не може сама 
да ги обезпечи.

И броят ма учениците посте
пенно намалява, въпреки че вся 

чки ученици посещават учили-

Откъм манастира тридесети
на одоровчани са -ръгнали на 
среща с погановчани. Трудова 
среща. И техните крачки са бав 
ни. защото трябва много да се 
работи, за да се направи пътя.

Между тях е и бай Салтир 
С.аменов със своите 74 години. 
Най-вероятно за него самообла 
агнето е отменено, ала той не 
иска да остане настрана. Вече 
пет-шест дни как рабо и.

Между излезлите на акция от 
Одоровцп е и най-младия добро 
оволец. Това е четиринадесетго
дишната Лейка Маркова. Тя съ 
що рабтоп наред с ос аналите. 
И сякаш никой не забелязва, 
че е още дете. Защото работи 
колкото и другите...***

Когато стъпих на пътя. пи
тах се коя сила движи тия хо 
ра. Налгстшла ползва се местно 
То самооблагане, но то не е е- 
динственото нещо. Това потвър 
диха одоровчани:

— Някои са отбили своето за 
дълженпе, но пак идват. Идват 
защото тук оа хората, а те ис
ка- да бъдат сред тях.

Заинтересувах се, колко са 
тия и кои са.

— Никой не ги отчита. Но и 
няма нужда. Важното е там да 
се построи... пътят

Сега вече намерих отговор 
па въпроса, откъде извира си
лата им. Тя идва от общото им 
усилие. Колко близки са тези 
две села. щом геа о си помагат. 
Тръгнали са па трудова среща 
И ще се срещнат. Непременно 
».це се срещат. Защото обичта 
им, усилието, общия труд. ги 
прави по-твърди от скалите.

Дори не е важно, че тоя път 
не е десетки километра дълъг. 
И че иай-короятно на помощ ще 
им се притече и механизация-

че има пет.
селата от

Град Суботица

мат учебници ка свой майчин е- 
зик и поради специфичност:» 
на работата нашата общност за 
деля значителни средства за 
нормална работа на тези учили 
Ща. създаване на, кадри, учебнм 
помагала .литература и тн.

Този семинар е резултат на 
изследвателската дейност в та
зи област и имаше за цел да се 
разшири интересът на различни 
просветни институции и наша
та общност за възпитанието на 
децата в двуезичните училища 
в нашата страна. За такова ре
шение на двуезичността и него 
вото проучване се зас.ъпи и Ки ■ 
Ро Хаджи Василев, член на ЦК 
на СЮК в своя доклад „Общест 
вено-политически аспекти на 
съвмееното възпитание и обра
зование на учениците от различ 
ни народности”. Той каза, че е 
нужно да се използват всички 
опити в света по този въпрос, 
а в решаването на въпроса тря 
бва да бъдем оригинални, свои. 
Този въпрос произлиза от наше 
то обществено положение, само 
Управлението и съвмесната ра 
бота на хората в управлението.

— Съществува едно схващане 
— каза другаря Киро Хаджи 
Василев, — което е готово об
щностите от такива национални 
структура да третира като нас
ледено зло, като не1цастен про
дукт и грешка на историята. О- 
баче не е тежко да се схване.

решенията за организационни, 
програмни и кадрови проблеми 
трябва последователно и реши
телно да се вземат в това напра 
вление.

В съшия доклад се каза, че 
нямат никакво основаниие опа

освобождението става

тс напускат територията и оти
ват па работа в другите краи
ща па страната.

В. Велинов
сепията, че такова решение за 
еднакъв -ретмаи на двата ези
ка в системата на образоваиио 

националното вепен и един Медал за пато ще накърни 
чувство на хората. Такова опасе 
ние не е на място, защото как
то се казва в доклада — социа 
лизмът като свободна общност

т

не може да се осъществи друго 
яче освен чрез разкъсване иа 
границите, които преграждат ра 
зличните кул .ури.

В докладите па Златко Мел- 
вингер ,,3а единство на въпита 
Телното действие в училищата 
с повече езика” и Габор Яноши 
„Прилагане на двуезичността в 
югославската училищна систе
ма” също така теоре.ичеоки се 
обосновава това начало. Доклад 
чиците говорят за проучвания 
та, които са на правени у нас в 
някои училища.

На семинара се измъкна и о- 
пита на образцовото основно у- 
чилище „Моша Пияде” в Дими 
тронград. В своя доклад Злат
ко Мелвиигер каза. че в това 
училище, в което се учат бълга 
ри и сърби е изграден единен 
училйщеи колектив, който еди-

тп.
В дерета ехтят не експлозии, 

а човешка любов.Строител
Сг. Пиколо в



БРАТСТВО"

УЧЕНИЧЕСКИНАША АНКЕТА
> мъкиКак трябва да се реши въйроса за 

школуване на кадри за училищата на 

българската народност

т/А

кторо. — Чий си ти?
Името па бащата на младежи 

не направи никакво впсчатлс- 
кондукторя и той спокой

Край реката е пътя, който во 
ди към малкото градче. Г1о него 
бавно се движи един прегърбен 
силует. Младеж в узвехтяли ра 
ботнически панталони и палто 
от сфтин плат. Той хвърля бег 

погледи ту към далечината, 
натежалите облаци. По-

\ пие па 
по отговори:

— Не маже!
Вратата се затвориха със си 

лен трясък. В автобуса пътници 
те си разправят преживелици и 
случки. Автобусът потегли... Мл 
ад ежът може би искаше да ка

ли
Няколко просветни работни 

ад бяха помолени да изнесят 
своето мнение по въпроса за 
школуване на учители за учи 
АИщата, в които обучението се 
провежда на български език* 
Този въпрос става все по-нале 
жаш, защото липсата па кад
ри е чувствителна, и в Босиде 
градско, и в Димитровградско.

Поставя се въпрос къде и 
как да се школуват кадри за 
училищата на българската па 
родмост?

КИРИЛ ТАШКОВ: Въпросът 
трябва да се реши чрез педа
гогическите училища във Вра 

ня или Пирот

Въпросът с школуването па 
учители, за училищата на бъ 
Лгарската народност трябва да 
се реши час по-скоро.

Още преди една година за
почна разискването по този 
въпрос и беше донесено едно 
решение да се открият отде
ления при гимназиите в Дими 
тровград иди Бослепоад.

Това решение не е нелисход 
но. Това решение би било мно 
го скъпо. Аз разсъждавам та
ка по този въпрос. Ано откри 
см едно отделение с 30 учени 
ка и от тях да кажем 25 завъР 
птят с успех, къде ще им да- 
дем работа. На нас е нужно 
всяка година да се обменя ка 
дъра с (по^няколко учители, 
които биха могли да провеж
дат обучението на български 
език.

Затова, според мене. би било 
по-правилно при педагогичес
ките училища в Пирот или 
Враня да се запишат наши 
стипендисти и да работят по 
учебния план и програма ка 
хто и останалите ученици. А 
обучението по български език 
да се реши с поставянето на е- 
дин преподавател. Може Дори, 
а това би било далече по-изго 
дно, професора по български 
език от българска катедра в 
Ниш да държи лекция по бъ 
лгарски език на тези ученици. 
Това няма да бъде по-скъпо, 
отколкото да се постави пос
тоянен преподавател за шест 
ученика.

По този начин ту към
гледът му е изплашен и умоля 
ващ. През гърба му с тънки въ 
рои превързана селска торбич
ка, а в ръцете тещо подобно на 
войнишка порция.

Крачките му стават все по- 
брзи. Облаците тъмнеят пред 

Изведнъж духна си 
Почти в съиция ло

са изминали почти петнадесет 
години. През този период ми 
Тоъде не са подготвяни пови 
учителски кадри специално за 
училищата, на българската на 
РоАиост. Освен това, много от 
онези учители, които някога 
завършиха педагогическото у 
чилнщо и Димитровград, вече 
ме службуват в Димитровград 
ско и Босилеградско.»

ние трайно 
ще решим въпроса с препода 
ватели в училищата па бъЛгар 
ската народност. же нещо но на кого-

Младежът свали тефбата и я 
покри с палтото, за да предпа
зи парчето ръжен хляб от дъж 
да и потегли. Дъждът валеше 
ьсе по-силно и се сливаше с е- 
дрите капки пот. Небето преси 
чат мълнии, а тишината започ
на да нарушава гърмотевица. 
Обхвна го паника, опита се да 
тича, но гумените цървули оста 
В аха в ка1лта.

Искаше му се да се върне на 
зад, но знаеше, че още тази ве 
чер трябва да пристигне в гро
ба, а утре на училище. Мълче 

' продължи пътя. В глава 
та му се роят мисли. СпомЬш си 
за миналата зима и за учепичес 
ката акция, когато-ц^.зчистваха 
сега за да прокарат път може 
Ьи тично за този автобус. Спом 
пи си. че точно този кондуктор 
рабстеше цял ден край него и 
постоянно хвалеше отзивчивос
тта и полога,та 11а учениците.

След три часа път, мокър до- 
чсоатите, младежът усети .под 
краката си твърдата камениста 
градска улица. Малко по-късно 
вредна .калки Фгаичка на краякна 
града бляска електрическа кру 
ика и след малко се угаси. Гра 
дът потъна в сън.

Симеон Йосифов, Босилеград

МАРИН МЛАДЕНОВ:
Съществуват два варианта за 

разрешаване на този въпрос главата му. 
леи вятър, 
мент младежът спря и започна 
да се вслушва!. Слухът 
измами. От далечината се чува 

едвам доловимо бръмчене 
ни'.мотор. Младежът 
няколко крачки, помисли си как 
бързо може да стигне до градя 
и в този момент зад запоя се по 
каза автобус. Щастлива усмив
ка мина през лицето му. Погле 
Оня най-напред в автобуса, а сл 
ед тоаа към небето, откъдето ве 
че падаха едри капки студен 
есенен дъжд. — Да ли ще спре? 
— тихо прошепна. Притегна ма 
лко"торбата и несигурно повдиг 
на ръка. В същия момент помие 
ли и пя прагзните джобове. Ис
каше да върне ръката назад, но 
спирачките заскрибуцаха.

— Мога ли да се кача? — по 
пита страхливо. Главата на кон 
дуктора се показа п-ез полуот 
порената врата. Не чакайки от
говор младежът направи още е- 
дна крачка към стъпалото и ка

Прели две години, 
зи въпрос беше поставен за 
разрешаване, съществуваха две 
предложения: едно на спецциа 
лнОгите ц едно политическо. 
Предложението 
тпте се сътоеше в това да се 
школуват учители в редовни 
те педагошчеки училища, а е 
отговарящи стипендии да се 
обезпечи !па учениците факу 
лтативно да учат българскн е 
зик. Ще имат такъв профил па 
специалисти учители, които 
би могли да службуват в учи 
лищата на българската народ 
пост и във всяко лруго учили 
ще. „Политически" вариант, 
който дадоха обществено-поли 
тпческите работници беше в 
Босилеград да се открие педа 
гогнческо отделение н там да 
се школува бъдещия кадър.

когато то не го
При това положение се е иа 

малил броят иа подготвените 
учители и се с увеличил броя

които
ше направи

па временни учители, 
нямат _мс'год11ческо-педагогиче 
ска подготовка.

иа специално

След като говори за тюложе 
ннето в това отношение в Бо 
силсградска община, като из
нася конкретни примери зала 
маляване на учителските кад
ри, другарят Илчев казва,

— Отварянето иа една педа 
готическа паралелка от 35 уче 
пика ще бъде достатъчно ла 
се реши. след няколко години 
проблема за нов замеияващ учи 
телски калъР И за двата края 
където обучеггието се провеж
да на български език.

За да могат младите учите
ли, които ще излизат от пла 
ипраната паралелка да провеж 
дат обучението не само мето
дически правилно, но правил 
но и по отношение на езика, 
предлагам тяхното обучение Да 
се става иа български език. 
Това значи, че паралелката мо 
же да бъде отворена, в случай 
че се съгласях отговорните фа 
ктори. само при една от гимна 
зиите в Димитровград или Бо 
силеград. В противен случай 
паралелката може да бъде от 
крита при едно от педагогичес 
ките училища в Пирот или 
във Враня. В такъв случай, 
нужно е да се предвиди в V- 
чебния план на тази паралел
ка. покрай останалите предме 
ти, още и български език, ка
то учебен предмет с четири на 
са седмично.

шг.ом

'«ч.

които подгот-Ние от групата 
вя^ме и отбранявахме първото 
предложение бяхме против вто 
рото прдложение. Победи то
гава „политическия" вариант, 
но по-късно той пропадна, 
защото републиканския Съвет 
за просвета и култура не раз
реши откриване на такова от
деление (нямаше нужните ос 

предусловия). Значи, аз 
за онзи вариант

за:
— Лз нямам пари.
— Хъм. .. промърмори конду

нови
съм и сега 
който и по-рано предлагах и 
отбранявах.

Съвсем е безразлично дали 
това школуване ще бъде при 
педагогическото училище във 
Впаня или Пирот.
ДИМО СТ. ИАЧЕВ: *

Обучението на кадрите — на 
български език

— На много от читателите е 
известно, че от завършването 
на последния випуск първона 
чалми учители в педагогичес 
кото училище в Димитровград Б. Николов

Младежки тангц>в състав от Звонци

МИХА ИЛ шо лохов

СЪДБАТА НА ЧОВЕКА(5)
месец при семейството си, а кога/го се 
върнеш при нас, ще видим къде ще те 
зачислим”.

И полковникът, и всички офицери, 
които бяха в блиндажа, сърдечно ме- 
[«пратиха с ръкостискане и аз излязох 
съвсем равълнуван, защото от две го
дини насам бях отвикнал от човешка о- 
бноска).! И забележи, братле, че аз още- 
дълго време след това, когато ми се слу 
чваше да говоря с началство, по навик 
неволно забивах главата си в раменете, 
сякаш се страхувах да не би да ме уда
рят. Ето какво бяха1 направили от нао 
във фашистките лагери...

От болницата веднага написах пис
мо на1 Ирина, Описах и всичко накрат
ко — и как съм бил в плен, и как съм 
избягал с немския майор. И кажи, моля 
ти се, откъде се взе у мене това детско 
оамохвалство? Не изтърпях все таки и 
съобщих, че полковникът обеща да ме 
представи за награда. . .

Две седмици само спях и ядях,- Хра
неха ме по малко, ко често, иначе ако 
бяха ми давали храна! на воля, можех 
да хвърля топа, тъй казал докторът. По- 
набрах доста силила. Но -след две сед
мици и залък не можех да хапна. Ня
мах отговор от къщи и аз, да си при
зная. затъгувах. Да ое храня и «а 1У»А 
не ми идва. сънят бяга от мене, какво ли 
не ми минава през главата-. На третата 
седмица получавам писмо от Воронеж. 
Но пише ве Ирина, а моят съсед, дърво
делецът Иван Тимофеевич. Да не дава 
бог никому такива писма да получава! 
Съобщава м1и той, че още през юни че- 
тцрийсет и втора година немците бом
бардирали авиационния завод и една 
тежка бомба паднала право върху моята 
къщичка. Ирина и дъщерите ми тъкмо

Погег- ;рям вратичката, падам на земята и я 
целувам, дъх не мога да си поема!. ..

Младо едно, със зелени пагони на 
куртката, каквито не бях още виждал, 
първо тича' при мене и ми се зъби: 
„Аха. проклет фриц, пътя си сбъркал, 
а?” Смъкнах аз немския миндир. хвър
лих пилотката под краката си и му каз
вам- ,.Мили мой глупчо! Синче, мое скъ
по! Какъв фриц ти се е лрисънил, като 
съм си баш воронежец. кереяк? Плен
ник бях, разбираш ли? А сега отвърже
те тоя шопар. който седи в колата, взе
мете му чантата и ме водете при вашия 
командир’’. Предадох им пистолета и 
тръгнах от ръка на ръка, а надвечер 
бях вече при полковника — командира 
на дивизията. През това време бяха ма 
вече и нахранили, и на баня завели, и 
разпитали, и дрехи бяха ми дали, тъй 
че аз се явих в блиндажа при полковни 
ка. както се полата, духом и тя лом чист 
и в пълна фчрма. Полковникът стана из 
езад масата, тръгна срещу мене. Пред 
всичките офицери ме прегърна, и каза: 
„Благодаря ти, войнико, за скъпия по
дарък. който 'ни донесе от немците. Тво
ят Изйор с неговата чанта е за нас по- 
скъп от двадесет „езика”.\ Ще ходатайс- 
твувам пред комаащунането да те пред
ставим за правителствена награда”. А 
аз от тия негови думи и от сърдечнос
тта му силно се вълнувам, усните ми 
треперят, не ме 'слушат, смогнах само 
да издумам: „Моля, другарю полковник, 
да ме зачислите в стрелкова част”.

Но полковникът се засмя, потупа ме 
по рамото: „Какъв войник става от тебе, 
когато едва се д-цржиш на краката си? 
Още днес ще те изпратя в болницата. 
Да те полекуват там, 
след това ще си идеш в отпуск за един

ше строежа на укрепленията, 
лихме, Майорът спокойно си дреме на 
задната седалка, а сърцето ми ще из асо 
чи от гърдите. Карах бързо, но вън от 
града намалих газта, след това спрях 
колата, слязох и се огледах: далеч от
зад се влечеха два камиона. Извадих 
паричката', отворих по широко вратата. 
Дебелакът се отпуснал на .седалката, по 
хърква, сякаш до кълката1 на жена си 
лежи, Е, и аз го цапнах с гиричюата по 
лявото сляпо око. Главата му клюмна. 
За по-сигурно аз го още веднъж, но не 
поисках да го пречукам. Трябваше ми
жиь да го откарам, защото имаше да 
разкаже много неща на нашите. Изва
дих от кобура му парабелума, мушнах 
го в джоба си, забих щангата на гърба 
на1 задната облегалка, метнах телефонна 
та жица на врата на майора- и я завър
зах със сляп възел за щангата, за да 
не залитне настрана, да не падне при 
бързото каране. Бързичко нахлузих не 
мекия -мундир и пилотката и полетях с 
колата право нататък, дето земята бобо 
ти, лето се води боя.

Преминах немската предна линия 
между два бункера. От блиндажа из-ско 
чиха немци, които викаха да спра 
тук, а аз се правя, че не разбирам, дадох 
пълна газ и полетях с осемдесет кило
метра. Докато те се опомниха 
йаха да бият с картечници по колата, 
аз вече бях на ничия земя и криволичех 
между ямите не по-зле от заек.

Отзад пердашат немците 
те побесняха, и те стрелят ' 
срещу мене. На четири места пробиха 
предното стъкло, надупчиха 
ра с куршуми. -. Но ей я вече 
та над езерото, нашите 
та. а1 аз се пгмугвам в тая горичка.

„Е — мисля си аз” — повече няма 
какво да чакам, дошъл е моят час! И 
трябва не сам да избягам, а да взема 
със себе си и моя дебелак, той ще пот
рябва на нашито!”

Намерих в развалините една двуаш- 
люграма гиричка, завих я в парцали за 
изтриване на инструментите, та ако па
дне случай, до го ударя и .кръв да няма, 
вдигнах по пътя парче телефонна жица 
м всичко, което ми трябваше, старател
но го приготвих и го скрих под предна 
та седалка. Два дана преди да се простя 
с немците, се връщам вечерта след за- 
еждане на колата, и гледам: върви пиян 
като свиня немски унтер, държи се с 
ръце за стената. Спрях колата, замък- 
ка-х го в развалините и го изтръсках от 
мундира, свалих и пилотката от глава 
Та муЦялото тоза имущество също му 
гинах под седалката и дим да ме няма.

На двадесет и девети юни сутринта 
моят м(айор заповяда да го карам извън 
«Рада. към Троаница. Там той ръководе

и започ-

,а и наши 
с автомати

и радиагго- 
горичка 

тичат към кола- да те по хранят.
сигва
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ШЖ Ь-Ре‘«ое*тг между Ли- 

\ -: мишаовград и Ьела иаланка :!
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В рамките на акцията „Па 
галели, хора, книги и печат“, 
на 23 ноември вечерта, в кино 
залата на Центъра за култура 
та и развлечение в Димитров 
град се срещнах^ състезател 
ни културни групи от Димит
ровград и Бела Паланка. Изос 
танаха представителите на Ба 
бушница, чието състезание съ 
тцо бе предвидено.

Макар с нюанс на превгьзхо

дство. Аимиурювградчаки вля
зоха в съревнованието 
татъчно подготвени, което и А» 
принесе .срещата да се завъв 
ши при равен резултат 89:да 
точки. От друга страна, тов» 

димтуровграл-

недоо-
%

състезание на 
чани разкри, че имат разнооб 
разни и способни и|зггьлните- 
ли п възможности за организи
ране на собствени представле 
ния.

МАТ ЕЙ БОР

Пъшникъш ЬърЬеше йрез 

ашомния Ьгк
Пътникът вървеше през атомния век 
и корато достигна висините — 
погледна надолу, 
където лежеше атомния век: 
навсякъде
к-ьлето хвърляше око —
бетон и желязо,
желязо и бетон
в най-чудновати форми,
които под неоновата светлина
хвърляха дълги сенки в пространството.
Пътникът виждаше всичко под себе ск 
и когато помнели
колко ненужно е неговото съРие, 
от окото му капна сълза.
Тя се търкулна надолу
а една птичка, която стоеше край него, в миг я изпи. 
И щом я изпи, му каза: — Горчива е твойта сълза. 
Защо е така горчива?
И още пътникът не бе й подхвърлил 
своето хладно: — Не знам —
Тя издъхна.
И той я взе на ръце
и сам я отнесе там долу, къАето лежеше 
атомния век, 
за да я погребе.
Ала напразно той търсеше място: 
навсякъде само бетон и желязо, 
само желязо и бетон
и пито педя земя, която ражда птици и цвят, 
за да изрови гроб за нея 
и върху гроба да сложи цветя.

Б. ПРОРОКОВ (СССР): МАЙКА

Културна хроника

ОТКРИТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ В НИШ
На 21 т. м. в Ниш бе открит 

археологически музей. Музея 
бе открит от председателя на 
Общинската скупщина в Ниш 
другаря Ратко Митич. След то
ва присъствуващите разгледа
ха експонатите.

Археологическият музей в 
Ниш се откри в резултат на 
твърде богата и упорита рабо 
та на Нишкия народен музей 
и пасионираните сътрудници 
на Археологическото дружест
во в Ниш. Той е резултат на 
систематическо изследване на 
богаггото историческо минало 
на Ниш и околията.
ГРаАът на Нишава получава

КОдГО

тир с една фреска копие, една 
Военна . диплома, 
край село Планинивда от 222 
година и няколко релефа от 
римския период, намерени в
самия Димитровград.

поколение с историческото ми 
нало на този край от най-ра
нния период.

В музея са застъпени някол 
ко експонати и от Димитров- 
гоадско. Заслужава внимание 
макет ата на Погановски манас-

намерена

VI йанаир на кни/аша
На 22 т. м. в салона на Дома 

на армията в Ниш бе открит
се продават с намаление от 20 
— 80 на сто.

На този панаир за пръв път 
са изложрни книги и учебни
ци на български език. издаде
ни от Завода за учебници па 
СРС и издателството .Брат
ство" в Ниш.

VI нишки панаир на книгата, 
който
дреме се открива по случай ме 

на книгата в Югославия.

година по товавсяка
С това

сеца
На панаира са заст-ьгхени вси 

издателства,
културна институция, 
ще допринесе за проучване на 
миналото на този край и за 
запознаване на подрастващото

и кн югославски 
между които и Заводът за из 
даване па учебници. Книгите Б. Н

II

пер убил моя Акатолий...
Следобед ме вика командирът на ро

тата. Гледам, седи при него непознат ар
тилерийски подполковник. Аз влязох в 
стаята и той стана като пред по-старши. 
Командирът на нашата рота казва: „За 
тебе е дошъл. Соколов” и се обърна към 
прозореца. Сякаш елеюгричаки ток ме 
проштза'. защото усетих, че ме мр тър
си за добро. Подполковникът се прибли 
жарта до мене и тихо казва: „Дръж се, 
бащице! Твоят син капитан Соколов бе 
убит днес на батерията. Ела с мене!”

Олюлях се аз, да се задържах на 
краката те:. Дори сега като насън см сда 
мням как пътувах заедно с п.-полкоштика 
в една голяма кола, как се промъквах
ме през затрупаните с развалини улици, 
мъгляво си спомням войнишкия строй 
и обвития и червено кадифе ковчег. А 
Апатолия виждам кзкто тебе. братле. 
Приближих се до ковчега. В него лежи 
моят опи. а сякаш не е той. Моят беше 
винаги засмян, тесногръд нежно мл
ад, ширсякоплещест красив мъж, очите 
му са полуотворени, като че ли гледа н» 
къде покрай мене, в неизвестна на ме
не далнина'. Само в ъгълчетата на уст
ните му така си беше останала навеки 
усмивчмцитата на моето молгченце, на 
Толп. каквото си го зинех някога... Це
лунах гр и се отдръпнах. Подполковни
кът произнесе слово- Близките другари 
на мря Атгатолий си бършат сълзите,' а 
моите неизплакани сълзи изглежда бя
ха засъхнали в сърцето шг Може би то 
и ой това боли така?

Погребах в чуждата немска землгю 
следната си радост и надежда, гръмна 
батерията на моя син. изпратих споя ко 
мандир на далечен път, и сякаш нещо се 
скъса в мене... Пристигнах в чяЮТга си 
пи жуо. ш умрял. Но скоро мс демоОИ 
лизпраха. Къде да вървя? Във Воронсж 
ли? За нищо па света! Опомних си, че 
в Урюпинек живее мой приятел, демоб* 
лпзираи още прзе зимата като рошен — 
той някога ме беше канил у тях, — спо 
мнугх си това и заминах за Урюпинек.

Следва

и наоколоров. пълен с ръждива вода,
— бурени до пояс... Пущинак., гробовна 
тишина. Ах, как ми беше тежко, брат
ле! Постоях, потъгувах от душа и пак 
се завлякох към гарата. Не можех пито 
час да остана там, в 'същия ден зами
нах обратно в дивизията.

ободрявах ги: „Мили мои, аз гце се вър
на. не тъжете за мене. аз съм здрав, 
ще понеса всичко и пак ще бъдем всич
ки заедно...” Значи аз две години с мърт
ви съм разговарял?!

Разказвачът млъкна за

си били у дома--- В. и пише, че от тях 
и следа не намерили, а на мястото на 

— дълбока яма... Не доне- 
писмото докрай-) Пред

къшурката 
тох аз този път 
очите ми притъмня, сърцето ми се сви 
на буца и никак не ще да се отпусне. 
Полегнах на кревата, починах си мал
ко. после го дочетох. Пише ми съседът, 
че Анагголий през време на) бомбардироз 
ките бил в града. Вечерта се върнал в 
селцето, погледнал ямата и ггрез нощта

минута, а 
вече с друг, тих глас кослед това каза

пресекулки:
_Я, братко, да запалим, че мене не

що задухат ме дави.
Запушихме. В залятата с пролетни 

води гора звънко почукваха кълвачи. 
Все така лениво топлият вятър клатуш- 

обички на елхата; все та
ка сякаш под опънати бели платна, плу 

небесната синева облаци* но вече 
мишгги па скрьб

Но след около три месеца и за мене 
слънчице иззадблесна радост какгго 

облак: намери се Аиатолий. Изпрати ми 
писмо на фронта, 
фронт. Адреса ми научил от 
Иван Тимофеевич. Отначало той попад
нал в артилерийско училище; ето къде 
хванал място математическият му та
лант. След година завършил училище
то с отличие, отишъл на фронта и вече 
ми пише, че получил званието капитан, 
чо комаидува батарея „четиридесет и 
пет (Милиметрови”. Че има шест ордена 
и медали. С една дума, напълни сърце
то на таггко си. И пак се почувствувах 
ужасно горд с него! Каквото и да каз
ваш, по родният ти син да е капитан и 
командир на батарея това не е шега! 
И отгоре на това е такива ордени. Ни
що че пегопият баща със „Студебейкър” 
кара снаряди и друго военно имущест
во. На баща >му песента е изпята, а за 
него, за капитана, животът теггьрна за
почна.

изглежда от друг 
съседа

отишъл пак в града. Пр>еди да тръгне, 
казал на съседа, че ще иска да го из* 
пратят доброволец на фронта- Това е 
всичко.

капне сухите

ваха в
дро ими се стори в тия 
но мълчание безбрежният свят. който се 

великото творжхггво тро
на жи-

Когато сърнето ми се отпусна и в 
ушите ми зашумя кръвта, аз си спом-

моята Ири- 
Значи

тежко изживяних как
на раздялата с мене ка гарата, 
още тогава нейното женско сърце беше 
й подсказало, че повече не ще се видим) 
с нея на тоя свят. А аз тогава я отблъс-

готвеше за 
летта 
вото в живота.

Беше тежко да ое мфлчи и

за вечното утвърждаване
аз за

питах:
__После ли? — пехотно откликна

разказвачът. — После получих о'Г пол
ковника едномесечен отпуск и след една 
седмица бях вече във Вороиеж. Дотът- 
рах се пешком до мястото, където няко
га бях живял семейно. А там дълбок

нах,_ Имах семейство, свой дом, всичко 
това беше се градило с години и всичко 
рухна) само в един миг. останах аз са
мин. Мисля си: ,,Не беше ли сън 
мой объркан живот?” А пък в плен аз 
почти всяка нощ. на ум, разбира се, и 
с Ирина, и с дечицата си разговарях.

този

И ми тръпна през пощите на стар
чески мечтания: как войната ще свър
ши. как гцс оженя сина си и кале ще 
живеят при младите, как ще се завиша
вам с дърводелство и ще бавя внучетата. 
С едзга: дума, всякакви такива стареш
ки глупости. Но и този път се получи 
пълна засечка. През зимата настъпвах
ме без 'отдих и нямаше много време да 
си пишем по-често, но към играя на вой
ната вече близо до Берлин, сутринта из 
пратих вта Атгатолий гшсъмце и па след
ния ден полушгх отговор. Тогава раз
брах, че по различни пътища сме приб
лижили със сина ои до германската сто
лица и чо сме близо един. до друг. И «вам 
кам ли, чакам да се видим с него. Е. и 
видяхме се.1. Точно на девето мий сут
ринта, в допя на победата/, немски сгшйИлюстрация М. ПЕТРОВ



ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

„СТОЧАР“
КАМЕНИЦА

*
ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ КООПЕРА
ТОРИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛИ ДЕЛОВИ СЪТРУДНИЦИ И 

ПОТРЕБИТЕЛИ

Земеделската кооперация „СТОЧАР“ в Каменица в сътрудни- 

земеделските производители от района Висок обезпе
чава значителна продукция на месо, мляко, млечни произведения 

и др. продукти.
Старопланинският кашкавал, 

мандри па кооперацията, е 

■ други страни.

29 НОЕМВРИ-ДЕНЯ нд
РЕПУБЛИКАТА честно със

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА БОГАТИ РЕ
ЗУЛТАТИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И 

СОЦИ1А ЛИСТИ ЧЕСК О ТО 

ИЗГРАЖДАНЕ

произведен в собствените- 

известен в много европейски

'/г >‘--«I-:1 •

Трудовият колектив на конфекция

СВО Б ОДА“)>

\ ДИМИТРОВГРАД

честити иа свонте потребители и делови сътрудници

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА-
29 НОЕМВРИ

Конфекция „СВОБОДА“ обезпечава на потреби
теля евтини и качествени детски, дамски и мъжки 
костюми, пардесюта, шушкавци, зимни палта, летни 
и зимни панталони, спортно облекло и други стоки.

Зарад висококачествените изделия „СВОБОДА“ 
си е извоювала достойно място сред конфекционните 
предприятия в страната — доказателство за което са 
и бройните магазини в редица градове на нашата страни.

- • • ■ .



БРАТСТВО”

Общинската скупщина
________ в Босилеград

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в Димитровград

по случай ..
по СЛУЧАЙ де

Празника на Републиката Деня на Републиката
ПРИВЕТСТВУВЛ' населението от босилеградско 
ДИМИТРОВГРАДСКО : И ОТ . СЪСЕДНИТЕ КОМУНИ КА
ТО МУ ПОЖЕЛАВА ЗАВИДНИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИС-' 
ТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО.

ПОЗДРАВЯВА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО, 
БОСИЛЕГРАДСКО И СЪСЕДНИТЕ КОМУНИ С ПОЖЕЛАНИЯ - 
ЗА УСПЕХ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИЗМА.

Овщинскияш ошвор на ССРН 

« в Днмтгрошгргд
06щинскияш ошвор на ССРН 

в Босилеград_______
ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО М 
ДИМИТРОВГРАДСКО ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО И 

ДИМИТРОВРАДСКО

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В ТРУДА ЗА СО
ЦИАЛИЗЪМ.

Земеделската кооперация
в Долно Тлъмино

Земеделска кооперация
Поганово

ЧЕСТИТИ НА КООПЕРАТОРИТЕ; ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛИ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ДЕЛОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ ЧЕСТИТИ НА КООПЕРАТОРИТЕ; ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗ

ВОДИТЕЛИ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ДЕЛОВИТЕ СЪТРУДНИЦИДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
29 НОЕМВРИ Деня на Реиубликаша

Земеделската кооперация в Долно Тлъмино изку
пува всички продукти: дърво, строителен мате
риал, месо, млечни продук.тн овощия, лековити 
билки и др- ;

В сътрудничество със земеделските производител* 
от района кооперацията постигна завидни успехи В 
организиране на маднвопроизводЧгвото в района, 
което все повече става важен отрасъл в земеделс

ката продукция на ПоГа**>вскн район.
Със своите потребителни магазини обезпечава снабдяване иа 
населението от Тлъмински район, а в сътрудничество с про
изводителите действува за подобряване качеството на селско 
стопанската продукция.

Земеделска коойераи,ия Трудовияш колекшиЬ на 

комвинаша за каучукови изделия„ПОБЕДА“ иДимитровградСмиловци

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ 
СЪТРУДНИЦИ

ПО СЛУЧАЙ

ПРАЗНИКА 

НА РЕПУБЛИКАТАПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА
ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ СВОИ КООПЕРАТОРИ. ЗЕМЕДЕЛ 

СКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДЕЛОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ 

И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ГОЛЕМИ 

УСПЕХИ В ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВОТО.
КОМБИНАТЪТ ПРОИЗВЕЖДА:

гола и оплетена гумена 
лачени ботушки 
гумени цървули 
лачени балетанки

м

джапанки
Трансмисионни ремъци 
гумени токове „Димитровград* 
гумени тръби за алкохол

Земеделска кооперация „ПОБЕДА" в съдружие с 
производителите от Забърдие изнася годишно зна

чително количество земеделска продукция: месо, 
мляко, кашкавал1, масло, овощия; яйца и др. на 

зарите в страната и в чужбина,

пресовани и други технически тлелия
всички видове тъкмя отвърши гумиране на 

на, габардещ Т-11, шушкашщ, санжсм к Ай

Изделията на комбншйга са солидно качество.
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Общинският синдикален съвет 

в Димитровград
всички работници, 

служещи

/ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 

„НИШАВА" - Димитровград
V

/

честити на
селяни и

Честити на всички кооператори и земеделски произ
водители

29 воемврн-Девя нв РепубАИВОТО Деня на Републиката
Кооперацията произвежда и изкупува всички зе

меделски произведения и обезпечава на земеделските 
производители необходимите} химикали и минерални то
рове и обслужване със своя машинен парц.

' : с пожелания за нови трудови ^юбеди^ висока продук
тивност и висококачествен труд и продукция.I;

■(

:
;:• ■ >•А

;1
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Тек. сметка 117-11-603-78 Нар. банка — Ниш

Излиза всеки четвъртък * Уреж- 
Издава „Братство" — Ниш, * Годишен абонамент 1.000 динара.
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