
ЮБИЛЁЙНО ИЗДАНИЕ НА ВЕСТНИLIИТЕ ХИМИК, МИМЬОРСКИ ФРОНТ, ВУЛКАНЕЦ и ЕНЕРГ_ЕТИК

?РАДЪТI

НЕГОВИЯ
РОД

Heo6101D10 е 11ре1 111·
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е1енркф11а1&м1 на
праната u се nост1rве
Ja 15-20 rоамнм онова,
което· APJJ'ИTe страни,
при 1pyr11 ус11ов111. са
DO(TMrнa1111 31 1&1110 (ТО·

1ет1е.
1947 ГОДИНА.

Едно none, ооепепено 01 слън-
це н горешнва. Малка гара.
Пра,uнн пътеки. И по тях вър-
вят в строй ?,лади строители.
Босоноги хлапета се мъчат да
влезат в такт с брнгадярсиия
строй... ,
1951 годиш.

Скели и хора. Един град в
кофражи и арматура. Скърцат
макари II хаспели. Задъхано
хриптят бетоuобъркачките. Стича
се в зи11апите кофражи сивата
бетон11а лапа. Елин град се раж-
да от желязо и r.e,ов.,
1967 ГОДИНА.

Високо II снпьото небе 11а
трания димят заводските ко,1ияи.
Пулсира едно прекншвввв сърце
на Родината ...

Това са страници от бивгра-
ф?ята на нашия град, 11n дввй-
сеподвшнвя юбиляр. В тези
див, эа сграняцате-геливи, пъп-

-111Гc"''lp')l.11111jc,'R в теrоизъ111, 1.
•

яечгя и ромаптина, си спомнят
хиляди хора. Спомнят си тези,
които са наливали еснсвв на за-
водите, нзвнгалн са корпуси и
домове. Соомняr си тези, които
първи са заставали край маши-
ннте. Спомнят си хиляди II хиля-
ди от големия лвмвгревградски
род. Този род на строители и
промишленици, мечтагели н ро-
яантивп, сьавлвтея« я герои,
чества свой rолим празник -
20-rо.11ишннuата на Димитровград.

Мили хора от нашия двяитрвв-
rрадснн род, дошли и строили
по аева на Партията, вдъхне-
вяванн от нейната мъдрост и
правда, пили от иеината кира,
нека нашата първа дума " ху-
бавия празник е дума if.I синов-
на благодарност кън Партията,
към нейвия Централен комитет!
11 нека owe нашата благодар-
ност бъде за всички ония. която
са срещали изгреви и залези по
снелите, които са строили мла-
дия град!

Ще текат rодяните. Ще ра-
стат кови заводи я градове. Хо-
рата we се трудят и мечтаят.
Поетите ще пишат песни. А Дя-
мвrровrрад me остане завинаги
със славата на първите строи-

-rелии гедини.
R пека бъде честит и бпаге-

евевеп през веневете=тсая град!

ГЕОРfИ ДИМИТРОR

Д11? нашата Роанна ·

nриао6ива нова красота,
изменя (е неАни1т 06·
11ик. l11расиаха нови
rрааове, ,11есеткн нови
эавоаи и евектрецввт- ?
рали... В Тракийската
равнина, на t?ястото на
611атат1 и .nивадите око-
.nо и1111отаwнат1 rapa
Раковски, израсна яевяят
мндустрма.nен център -
Димитровrрад.
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·• ПЕНЧО J<УБАДИНСJ<И: ДИМНТРОВГРАД -СЛАВНО депо НА МЛАДЕЖТА
НА 3 СТР.

8 Димитровград търгува с 41 страни НА 5 СТР.

·8 ХИМИЧЕСКИЯТ КОМБИНАТ ЗАПАЗВА СВОЯ ПРИОРИТЕТ И ПРЕЗ ПЕТАТА ПЕТИЛЕТКА
·• В Марбас - пълна механизация на въгледобнването
·• Във „Вулkап"'' - сревневве в полза на настоящето
8 Бъдеще, което радва целия град

НА 4, 5, В и 9 СТР.

•8 Лз работих с Лидия Кудрявцева-,-разказва Ирина Екевска нл б н 1 стР .
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l1MHMTl)()8rpq е
иаеор ма с:uи

и мnадоа,

sдраа ФPOltl';
широко nриtтаиище tta нашата радоtт,
rраиица будна

or t'Ьl)ца и бетон!
На дните им той е

тоnnожнаия дъх
и из кечгнте ин

аеnич11аия връх!

ДУХ
Един от първиге строители на нашия град е

секретерят на гк на БКП fЕОРГИ СЛАВОВ. С него,
преди няколко дни, разговаря представителят на
нашето издание Милко Милков. На въпроса какви
мисли го вълнуват в навечерието на цвейсеггодиш- .

ния юбилей на града, другарят Георги Славов от-
говори:- В ЕЖЕДНЕВИЕТО, кога-
то работим, когато задачи
те са н11 затиснали. все ни
се струва, 11е не сме свьоши-
ли кой знае каква работа,
,се сме недоволни от на-
правеното. Сега, когато пра·
в11м равносметката на из·
мина,ште двайсвт години от
строитепството на нашия
град, се оназва, че е напра·
вено много, че сме постигна-
ли м1<оzо неща. Само една
смоста,ка на две цифри -
през 1952 година нашият
град е dал промишлена про-
дукция за 30 миаиона ле,а,
а този година ще дадв за

над 132 ,ниАаона лева! Дими.
п:1ю,zрад има 24 000 радот-
ницu и служители - мо.11мо
градове биха могли да се·
похвалят с такава заетост
на насе11ението си...

И 4,е 1101' ни се струга,
че не всичко е според "'ltlШU-
me възможности. Недоволни ·

с.ме. Иска ни се да поетиг-
нем повече... Не е .tu това
проделжение на оня дух от
пьрвите бурни строителни
години? Димитрдвградци бя-
ха и си остават тьрсещи и
неспокойни души. Нещо повече

на 2 crp. :
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С ДИМИТРОВГРАДСКИ

ТЪРСЕЩ ДУХ- от 1 стр.- mt 11ренесоха този дух в
ц,иата страна Ht са ли
Димиmро•zрадско продълже-
ние заводите и чорпуоите.
които ниннат в цялата
страна, оrце повече, 11е в no·
голямата част от тях, р1,..
наводателите и основното
ядро на работниците и спе-
циалистите са наши, дими-
тровьрпдци по ilyx II дрьз-
новение! Вившият ffpmaдup·
ски командир от Димитров-
zрад Иван Тодоров ceza е
пврторг на ЦК на Парти-
ята • Кремиковци, бившият
началяин на ПТО в Химком
дината Георги Дилов сега е
директор ни АТЗ край Ста-
fJa Загора, бившият гл. ин-
женер на ТЕЦ ,Марица-3•,
Ангел Филипов, сега е дирек-
тор на ТЕЦ .Марица-из·
тон Г", дившият директор
на Марбас Цимитьр Соти-
ров сsэа е директор на ДМП
.Марица-изток·, ньдето са
най-големите открити pyд-
HUЦll в нашата страча; в
циментовия завод и Хнмном-
дината край Воаца рабо-
тят над 200 дути ди.ии-
тро,?радци като редови ра-
ботшщи II рьководитепи...
Всички 1, навсякъде се спра-
вят със задачите, уважават
еи и эи ценят каrпо специа-
листи...

В този момент, ноиипо
правим равносметка на из-
.«Ш1а.111те години, ние-рмо-
оедителите ца "{)ада. насо•t·
ва.че всичките си сили за
пълното изграждане на Ди-
митровврод, за иэграждане-
то на неговата икономика,

за подобряването на бита и
условията Зй живот Hfl ди-
митрооградци. На пьт сме
вече да разрешим проб,и.l'а
за воdос1<11бдяваието, родоти
се проект за цялостната
топлобикация на грода, ре-
вияираме заедно с Министtр·
ството на 6.1агоусmрGйство-
то и Главпровкт кварталнв-
застроителните планове с
оглвд да избегнем досегашни-
те грешки, за да може. на-
шият ерад да стане наисти·
на съвременен и иодере«,
правим всичко онова, което
ще създаде по-добри условия
за живот на хората.

Честваме двайсетгодишни-
ната на нашия град в нade-
черивто на два ?оле.ми праз-
ника-Девети септември и
50-zодитнината на актом-
врийската революция. Р11-
ёотническите колективи на
четирите нлrии най-големн
предприятия Марбас, Хи.11-
комбината, ДЦК .Вул'<ан•
и ДСП .Електропроиз•од-
r.тво· трябва да напрегнат
всички си.1и эа успешното
игньянение на производстве-
ните Cll планове, за изпълне„
ние на о5ещанинта, дадени е
чест на Октп.:?мрийската
рёвояюция, оа набцат нов
темп за новите задачи през
1968 година.

От името на, Градсная
комитет на БКП пожела-
ва,1 на димитровградци чо-
ви успехи на трудовия фроюп,
в техния личен жиsот и
много щастие! Н нека не
забравят. за оня неспокоен
и търсещ дух на 11ърв11111е

строители на града, Нека гв
сьхраняват и продьпжавпт!

fОПНМАТА ХИМИЯ- В СОБСТВЕНИ

РЪЦЕ
Юби.пеliната говишвина на

нашия мвавежки и раёотничс-
ски град ще бъде ознамспува-
иа с ново раврасгвапе 11а Хн·
ничесния комбинат.

В проекго-пяава за 1968 1·0-
вина са иреввнвеви и одобре-
nн, или са в процес на утв-
ръжвававе проектите за ЦОСТ·
рояоане II обзавеждане на це-
хове аа следните шинчсски
провуктн:

Натриев пнросулфнт. Це-
яът ще дава годишно пронз-
аодстоо 3 000 тона продукг,
който ще се нвпоавва в сея-
ското стопанство при приготвя-
яе 11а люцерновия силаж, как-
то и във фар>1ацевт11чната про-
а,,иwленосr„

Течен серен триокис. г(}-
.1111шuо провавсвство - 3 000
rона. Суровината ще се иввоя-
зува за орrвu11чеи сннтеа и за
воаучавеието на вруги химн-
.ескн продуктн.

Калиев ннграт, Във фазава развигие е цех 33 добива-
не на 7 ООо тона кааяев нит-
рат, коАто маже .113 са изnоп!-
113 за тор НАН 33 правене на
tXCIIJIDЗHВМ,

Амониев суАфамат. Цехътаа IIIOIIHCB супфэщт «! прея-••*да да въэ.,езе ua сvоА•ост400000 .tева, като ще ocнry-
pna no 1 000 l'ОВВ rо1111шво
nро.11укт за :?нмическа защ11nаа растенаята. _

Пn110 JU!ТКОВ

Дъ.,rоrодншеt1 11 опитен работ11ик е сварч1шъ1 от TEU
?Марица з· Lнфа11 11, сео. За неrовиQ упорит труд " умение 11

раtот1иа · е nеч? 1-tdrpaдeti - за аторо?:о тоимссечне на та·
эи год1н1а crdti::t носttтел на званието „УдарнJtН на номуtш-
стичесиия труд""".

През уцаркатп севмица

първи е р9циик смириеиски
КОЛЕКТИВЪТ 11а Мар6ас

провепе ударна седмиuа. В
11родълже11ие на б дни миньори-
те напрягаха мишци II постиг·
наха високи рсзултати. На nър·
во място в съревнованието
сред рудниците заслужено се-

н.1асн?а колективът на руnннк
Смирненски. Вложеният труд
през седмюtата не отиде на-
празно - вместо 9 930 тона,
смирнею1и нзнопаха 11 960 то-
на въг.1ища, като дадоха в
повече 2 020 тона.

Първенецът рущ1ик си има

=

=
=

хо1ата и? т1еи1 [ii 1а хвиiа

!:--
х ОРАТА 11е са като дър-

ветата. Ня>tат корени. К(}-
реннте биха ны nреч11ли
съдбеrа да r11 разнася оо

зеwят.а, па манар д.з им оаьа из-
сму,саяата or нея храна. Хората
не живеят само за храната. Ако
6ewe така, онова ,1011че - Тодор
Караnнnеров. което преди седеu-
айсеr l'ОАМВИ аавършм М\ШfJНЯТ

I IIIШttlШI\I I I I I I I I I I I I I I I I I\ 11111111111111111111111 lll'ИI ldlШU 1111 IШII l'Ш11111111111111111111111111111111111111111111111ШШ.UШ- .

технниу,111 Бургас, би си оста-
на,10 на работа в бурrасх11те ъш·
ни. Работата uавt41къде е еднаква,
а щеше. да бъде съвсси близко и
до родителите и бра?ятв сн,
до онова село Крушевец, в което
бе се родил. Не бн aourь• с вя·
?о.,ко свон нрнятелн в Димитров·
град не би ·понrкал от р'Ы<ПВОА·
ството ta Марб?, де го назначи

и свои 11ърве11ци - колект11-
вкте на 4-тн и 3-тк експлоа-
тационни участъци, 11ъдето ра-
ботят съветските въгледобивни
комплекси Тула. Особено ви·
сок е резултаты на 4-ти екс-
11лоатаuио11еи участък с 11-к

Д1шктър Бонев, който изпъл-
ни ·п11а11а си 214 11а сто и 110-

стиrна средна производител-
ност на но11а11 по 16 тона.

Предстоят нови празници.
Миньорите се готвяr аа още
110-голе.1111 трудови успехи.

Жана l<АСАБОВА

Е Ж Е д И Е В И Е ..

ИЗП'ЫИЕИQ!
С ГЕРОИЗЪК

д!;:ВИЗЪТ .Всею1 о> нас а,
с11тсл 11u 1iacnopтa 11з дрvжбат,·
допрнn:1ся вс-ею1 ден да ci:: от?

1111тз вrс 110-rо.11я1110 nро,1зво.:1сr.
uo 11р11 11аn-добро качестзu &

ДЦК „Ву1U<з11". Аоо 11осет11:, це-
хnоете 11а комбината. 31\О ,.;t„

ш·11едаме н хората, ще откриt1?1
треnоr·ата u оч11те, змбш111ятJ JJ..

се запоюоа 1тьрnо ?ясто.
1 lървенството о ц1ше11то,ю

11ро11Зо<щствn за сега е n ръце.,.?
на трудовите хора от брнrадзrа
113 Хрнс,·о l(остад,шов, ко1по ао
cera са 11зuоз11.,н n 11оnочс I? 564.
оагонк11, сдед.наш1 от бр11rадаи
113 Тодор Пенев, про11Зuепа в по.
вече 2 769 К)'б. м. наша II upa •.
,·адата на Геор1·" Бехо11, изпе,щ
438 тона кл11нкер повече.

А какоо дз кажем за xopart
от азбестоцныентовото про11зво1-
ство, ч11ото ежсднеоие е s1JR-Ы:·

11ено с трудов rеро11зъм. И ту,
с всею1 нзмин:1т ден расте НJ.J.·

преварата u сърео1юязиие1V.
НаА-добри постижения за c,:r•
имат бр11rад11те на Сашо J(оС'l'ур-
ков, Петко Тодоров от струrоае-
тс II Въчо 1 ·еорr11ен II Де,,1,
Апостолов от тръб1111те маши,,:<?.
конто отчитат над 107 на cu
11з11ъ1шен.нс 1ш лпuна, а бриrад'-
та 11а СтоЛ11е Мнха?.,овскн ?.
hпочна м::нuшщ nocтi'i'r'зl1 Гt(i' .•

щ:nта.
Зи изтекп11тс 18 д1111 11.1 \l.a:?u

август в нешня комбщ1ат е 11р.,·

изведена продукш,и над нnJR-t
за 35 728 .,cua. Товв е на1ш1•
дар в дш1те npcn го.,ем,1тс щ,1
IШIOt.

I
•
111

f>au.нa l<ОСТА./1.111108д

ua работа. . . Съвременната тех11нка 11нар? по
Но Тодор дояде Някаква tic· до,1оветс 1111 големи II лъскави,

обясш1ма сила го -бе довела от- щурцн-тслефони?·е. които т? бi.r?
tюво след стажът му ту•. !iякак- .'1Я? 11 наЯ·с,,адкни сы?, когато .11

ва вътрешна сила, която поняко-
га се опитваме да n6яCJ1яna.-.1e с

квnна11 о r уморi\. И , с карот ?.

розличuи места и 6ш,arii грешим. сю1чаш и' само за мигове дз npi!?

Малко суров ?1 стро?· сега, _ мисляш к:11..:шt !Ш не лошs1 ис.:щ 1.

трудно 1111 е да се върнем CD.II·
За каюю мо1·ат да ,ютърсят иН•·

наАсст годиnи н;1зад, за да рв.збе·
че пас.ред нощ ещш нач:-t11юtt.: Ad

рсм какоо е бнпо мом•1ето тoi·:-ioa ytta(iТЪK, око в рудn11ка 11е с cfJ.·
к3то завеждащ с,щ1::1а O pyJJшtк ШJЛО пешо, ако'" раt\отата не iG

Мернчлерн. :i носп? и O 11ача.'1ОТО cnpяna, ако пякъдu не е cтnRIJ:.rltJ

t1a енсnлоата11ия1а на рудннк 11зскубва11с. ако...
Смнрнснск?,. Ма.,но суров II строг, АвариЯ11ня, джш1 може нся&J

но к много 1,oвe•re1J1 - може би ?,ощ да те 110нссе нз см1)лчанl:.fТ?

топа с 3а1111са110 11 u кадроватв му ул,щи ,ш града към рудника. Гра ·

справка. А може би t·a записани дът, u която жноссш само нр? .'

" много други хубави неща и то една отора от де11онощ11ето. К4·
още пред11 осем rQД&tнн, пред11 нък е тозн ,·рад за теGе, те nо-
11авначе11нсто му за 11ачал1111к на питах преди някопно ос•1ер11. Hal!·

J"l?..:.-=- '""-----....,.-??н?а""11,:;р„сд"l!Т1?110 очудва11е ,,-
11еобичаn1111я въпрос no лицето 1w
ко? се смени бързо с усм11111:а.
Moll, ако щеш даже - и рою?.
каза съвсои nросто.

Едва л11 това биха думн, к•-"•·
1111 само защото uелняТ' т1< JXJJ.
вече работн и жнвес тук. И мi!L?·

ка ти, и баща ти, и братя'tа t'?,.
Или за това, че онова малко беG·
ttе-дъщеря ти, б? запнс?на в

регистрите ка наuшн, днмитро<?·
градския наР,Оден t;1,ает? Напи о:•·

бе са,1, когато дойде npe1tм ?..-.
надесет rодин11?

ЕдннаЯсст rод1111н! Как бързо
м?,нава врсые<rо. Сутрин влакът
е в шест. И в weCI' часа вечерта
со връща от рудника. ЕдинаRсет
години or щест до шест, съ11ев11-
ят сутрешен опак, двете лъскави
и усnоредн11 релси, ВЛ<Jмъчето на
карбндката плуващо в пепкавато
тъwшва па rаАериите дълбоко
под еемята.•. И пак същите ус·
поредnи репеи, същият влак н
ыоже би-същият вагон. . . Все-
ни следsащ ден ти е познат от
преднщння и елновремtнно не-
познат, нов и 1щтересен.

Мнвьорсхите влакове не изме-
нят своите ра?писания, но е има-
ло дви, когато 7И си иswенял СВ(}-
ето. Три, четири, 1 оовякоrа и
пет деuоиощня в руАннкаl Кога?
И преди -девет rо11ини; н преди
вяхолко месеца, :Н пред11 \6JIKOЛKO
AWL

Хората не са кате aъpaer•"?l- _

lio пущат корени, дълбок11, я?lf•.
там, nдето те могат na 1111 дtt·
11ат осоев изсмуканата 01 tel(iv:a
храна • нещо друго. Хорап ?
,к11веея-. cam за хлпб1.

Милко ОТЕфАtЮЗ:.
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•
., дИ11ИТРDВfРАД - СВАВИО ДЕЛО ИА МВАДЕЖТА

• Младежта свърза най-свивните си мечти с гряда на името на Димитров• ! ! Димитроьград бригадирското движение сеrri л: 1п1 с ново съдържание
? }! нешнага младеж с чест продължава димит-
?·окг1) 1д,1\11 те традиции
пеяонг ;1 r11ч11а мJJадеж" (Г. Д11· 1101!6J1енне, от)lа110 без остатънвигров - Из прнветственшв своя ентусиазъм, своuте силислове на тържествената вечер яориви за делото ва соЦJtалиэ:
на ыладежната художествена ма. Име:rо на вожда и учителясавопейност от 'll май 1947 на нашия народ Георги ди· време тук, на саинге обекти,година), митров, вдъхновителя на на- се откриха школи за обучава-

1! затова с такава любов 11 щата мдадеж, се свърза наве- не на младите строители, виевижвано •себеотр11uа1111е на- ки е новия социалистически които те израстнаха за нрат-

г нпттн д:f'r\'Пi'·iB 11611ч.? щата ,11дадеж се хвърли в из- . град. ко врене като добри спецна-
111, nei 1·iн?r110 111ро дна_: rражцаието на Димитровград. В Димитровград бригадир- листи. Довчерашните прости и
-1 а 11.,а,1? 1,, на 11ei1 тоя Т 11 свърза най-хуёа внте си ското движение пелучн • още неуки селски младежи и девой-ны??аr;sше , о:1е·111 на- 11рош111, най-сввдиите си мечти по-голям размах, то се оёега- ни станаха строители на наii-де>11;н II сшо пеэството с града на ивего на Диыиг- ти с ново съдържание. Изrра111 трудни строежи, овладяха най-• невия жиuог .Ha\JfaH глав- гон. Ди?нпровград е дело на дането на младеишия град се сложни съоръжения и машини.

на надежда :п изгражванего нашата героичва вяадеж, си- яви върхът на трудовия ен- ди•итровград бе истинско учи-на llародна 'ренубиика 1.ъл:?- воним на любовта към Партия· тусиазъм на нашата преярас. J!ище за вэгрвждането на но-рия _ занеянете това добре та, 11ы1 народа, символ на на младеж. На този най-тру- вата, социалистическа младеж.1 ?- се възшга 111,еп? нснчго мира. Той вечно ше живее в ден обект не само за младите и не само това. в задружнияl·
,на нашата мла?:.еж, на нашата душите II сърцата на ед110 строители, но и за цяяата живот се изграждаше всестран-?$'??...:-?????

i
I
т АЗИ НОЩ ne '1ИГ11:R· Не мубеше за пръв път. /{()лко

безсъ111111 ношн о прекарал
Кр3Я машшrите, конто семонтират, ковко ноши е АН!СЛ!IЛ

за чудото, когато теви беввушнижелезни камари ще трепнат, щезаnулсират... Но тази нощ с
пруго. Тази нощ ще стане чудото.- Ако издържа •.. l{ан няма
да. навържа, вагева ли хората ме
изпрагиха чак п съветската стрв-
11а на специал11зация? Ако 11е из-
държа ... Не ыоэне да 11е ивдър-
жа! Изучил съм всякэ оnеращш.Със аатворепи очи мога да наме-
ря всеки вивтел, всяка эндвижка .

. . . Не издържа т, ... l{раШ
Връщай се Цено на село, Или 1ю-
лобре в аимонааената рабогилни-
ца, Ще иэлезе, че ,;ia друrвде не
съм ... Трябва да· и?държа. Ина-
11е оня дебелия, шефа на лимона-
лената ще излезе прав: .Гледай!
Ell тука на стената эакачвам цър-вулиге ти. Да помниш какъв си
пошъл. Аз сандали ти купих, 'IO·
век те иаправих«,- Човек! Toft ме направи чо-
век. За едни сандали ... Не из-
държа ли, не съм човек!

Утрото вояле някак много бав-
но и )шоrо тържествено. Студе ...

ното есенно с.111„1щс близва отна-
чало върховете на коми ииге, а
после сякаш разбрало величието
на момента разстла слънчева та еи
пътека no алеите, Беше 5 ноем-
ври. Год1111а - 1951. Тоз11 ден
момчето от Правешка лъкавица киоа ... усилни. Трябваше вснч-етапа химик. ко сям да видиш, всичко сам ла- Сега ст м вече човек Сега направиш. Така беше 11 в 114,
а не п?Ранd.' Нито 8 т?м?н:?дсн:з: така беше и о .Сярна киселина",

. . 6
· .гака си остана н в газгенератор·та, нито в жслеэарскета ра отнл-

чия цех. После... посае дойдохапица ми беше :\IЯ?rото. Добре, ??дn.иu нте на учението. нали товане послушах. виното, Добре., .•. ми uеше вече мечтата. Е, 11 учих.тръгнах къ:1 Диыигровграп. Т} к1,с
Техникума 110 индусгриавна хи-?У??_;!:а.2·.. . . w мия завърших эавочпо. И работа·... А нашите? Какво нашите? та вървеше и учението също.

Нашите вече се примириха, Ще- На оид Цено Николов е съвсем
ше им се да СЪ:\1 поне u Ботев· обикновен човек. Лице - широко
град, но аз вече реш,,х. н приветливо, чисто българско,

очи - топли и някак no момчеш-
ки свенл11ои, движенията бавни ft
сnоко?1111, движения rra уверен в
себе си човек. И ващо да не бъ·
де уверен. И маястор технолог
беше, и начапnнк на смяна н nap·
тисп работ111ш и дежурен no за-
вод и навсякъде бяха доволни от
работата му, защото работи със
сърце II пуша.
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Фотокамерата t· з:111 t;н1.1а э:t шнсш1,·11ш1111 ед1111 ?,иг от непоЪ?о;
рн1.1ото време, коrатQ се н..1.1111tз'<:1 l)eнnq1111• 11а \IЛ:1DJ'H ни 1·рад .. ·

На с111н,1к;11а оижда,·с тш1.: пн11t r,,,111·apc1-.11 c1J,01tтt.·.1 11нж. 11uан
С,1авчеn - лауреат на Ди"J<rрnаск,• 11ш·р3да. Прfз 1950 rод. тоя r:;мооо.аеще сrроитепстпото на .щ,:>rо о6?ю 11 u Ди.,штровrрад, а лр?етта ffa 1951-ва на нс?·о Ucrtн: поuср?.:но нзrражд:шето на цех 132

7/обединсння корпуо Н;] Химкомбш1,1т,\ •. ·
Незабравнми л,ш и нощи! Crpriнrt:>1111тc ра?теха в Rздпревара с

.вреuето. но графикът пред:вижд.чu, 11.1кпюч11телно краткн срокове,
i31)11бваше час 110• скоро да се откр"е фронт за монтэжпиците ... To-
i.ea ннж. Ина?? Cnaa?en папрат, сео?то откритие_- безnодлорният
нофраж която ускоряваше строиrелсrво10 н намалявэше разходите 11а
Арвен ',ютсриt1JJ 3а да сrю·ие до идеяг:з за него то11 проучи вш1:\tз·
"lt.'1110 проектите ·11 ycrpoЯcrnoтo на кофража за корпуса, направ11 много
Иl'IИСJ1ения. проведе практнчесю, онит11... И nъпреки това, някои от
Оll!ритс тр,,rrскн 11аf!стори не вярnаха.- Може л11 дърво без кор.:11 " коФраж без r1одnори - казва·
ха те. - Такъв кофраж досега юн,оЯ 11е е 11иждал.- Може! Ще внднтс! - уGеждаваше г" uшк. Qшочев. .

И още не стихuзпи споровете, ,-?р?дло]f{ен?tсто на
:?1:;?тi't\?;ileuep на11ер11 при?ожепие - само ээ ;ща 11сссца за нзгр ·

;,,а. 132 и обе.111пе;1 кор?ус беше на11раве11 82 ?(IO кв. м бе:,,,, д • 11

W?ж и то с 999 куб. м яъроен матсриад по-малко.
Вижте снимката ннж. Славчев е спрял за мнr сред с•,

Jiut.tfTO му nнt1и, ,,с с 'изwорен1 но •t дово.,rн. Трънските м r, .о. r

?Р,.Г88Т ПО HOU 11-ЬТ • • •

Гощшате летят. Една, че две ...
осем11а1tсет м1-.нахз от оня ден, ко·
rато русолявото момче пристигна
тук направо от казармат:1. Тогава
rre го nоз11аваше ни ноl!. Сеrв Цe-
flO Николов е уважаван от всички
човек, носиrел на два народни
ордена на труда - златен и оре·
бърен. Cera тоя е сnеuна:?ист, от
когото могат да се учат )IHoro
хора. Безсъrrнн нощи има пвк.
Им11ло ги е през вtичннте тези
осемниясет rодини.- Отначало rоднните бяха та·

страна се осъществи органи-
•1есии свързване на труда с
учението н възпhта11нето на
•ладото 11околенне. Haii-nony-
л11peн лозунг бе- Ние стро11м
Ди11итровград - Днмитровrрад
строи нас! В тази символична
1111съл е отразено онова огром-
но въздеiiсrвие, което оказва
върху изграждането 11а новия
човек а1rтивното свързване на
труда с учението. По това

но, пълнокръвно млаце111ката
личност, разцъфтяваха талан-
тите. В масовия героизъм на
трудовото ежедневие мноrо
млади хора написаха прекрас--
ни стихове, разкази, съчи11е-
ния, бодри пес11и. И вечер
покрай буi!ннте огньове ва
брега на легендарната Мари-
ца, младежта, опиянена с ре·
мантиката на строителството,
пееше и лудо играеше с она-
зи радост, която може да се
изпита саио в труца, даден
за щастие на родината.

Днешната младеж, органи-
зирана в Ноисонола, с чест
продължава дииитровградските
традиции. На новия етап 11а
развитие на нашата родииа
пред младеипа 'се открива
още по-широко поле за прояв-
ление на нейната снJ1а и твор-
ческо 11дъхновение.

Статията препечатваме със
съкращение от списание .м„а-
деж" - бр. 6, 1962 година.

................._ ...

... и мпоrо
БЕЗСЪППИпощи

в fазrенератор1шя цех е както
винаги шумно. В стаята 11а начал·
11нка нn uехв иод огромен чертеж
са се надвесшш до::ама - начап·
викът инж. Стоян Чанков II на·

чалю1кът на корпуса Цено Ннко-
.1ов. Иа.1язъ.1 е от строя един от
от >Jазутшtте rе11ератор11. Преа-
сто1t сериозен ремо11т и АВамата
обсъждат всяка поаробност, спо-
рят, провят 11зч11u1ення. Предстои
още елна безсънна rroщ, 110 раво
сутринта над uexa u;e лумват
кърваво·ЧРрвенн пламъци - гене-
раторът ще бъае запален, техtJО-
лоrн'lният реИ\им ще бъде устано-
вен н тоn, Цеио Нftколов, ще от-
;?ъхне спокойно.... Къде· mt с сега оня, ше-
фът на .,щ,ю11адената, да види от-
някъ;?е Цено. Дали щ? познае &
него момчето, 11а което купи сав-
дапи 11 сме.гна, че го е наnравиr.
човен? Да внае тоя как1,в човек е
Цено сеrв! Уважаван! И не защо-
то е извърш1tп някаК'Ъв nодвнr, е
защото е трудолюбив, эащоm я&
знае .Не ?юга/ Няwа да ycnCRI"
Такива ду•ш в неговия речпн1е
IJЯ?ta.

А да се труд11ш яер,орно, вое-
оrдаRно, деs слёд ден не 6 n11 t'O·
ва всъщност ПОДВИГ?
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О&ЕДИИЕИА
РАВ0Т6ИЧЕСКА

новият бряг на Марица

___________________________ ...

С1111и11а: М. милков

к ОМБИIIАТ .вэлкзн- е
връстник на мяадосгта. 11а

теэи. конго са 113 20 голи-
пи, А е възмъжал вече.

Кориуситс II косите на хората са
посивели. Бучат машиниге, коло-
.пиге треперят. дошлите на оияпа
са съсредоточени II загрижени. •? варовик тупат 1юд едрата ре-

Ед1111 работен ден, още ед1111 · шеткв, А в челото му са събранн

ден, през цялата яощ ?1 пак от-
начало...

Бригадирът е възслаб, кокалест,
но жилав 11 иоввижен. Едната )I.)'
ръка е опряна о колоната, друга-
та с един замах изхвърля лоста,
вагонката се прекатурва II буци-

.................................................?м·ллдост
..........,,,.. ...

вев Oi маакого ДНИ, КОИТО ни де·
•l'JЯt' от лвайсетгодишнината.

Изквчвам се no стръыната стъл-
ба. На работа е бригадата па То·
вор Тодоров. Той на всички пи е
добре познат. Около мен все ила-
ди хора, брипширът е също млад.
Вагонките нзквчат нъя нас една
СJ!ед яруга от виналатп безнрай-
вост ва светливата. А ио-натвтък
те са наредени \ като на 'Поход...
И 11ЯМЗТ край... така П(?СЭ ЦС'11111

мисли. Е.доа е rp нжата - пър-
вепството между бригадите or
въжени ЛIIHШI през .,.шна1111те ме-
сени се води от тях, до това чне-
по на иессца също са първенци.
Ще издържаг ли до края> Имат
дадено обеща ние - до депя на
Веливия онтомори първенството
да не изпущат из ръцо. После
бригацирът нещо пресмята. отива
при надупчеяата дъска н брои
вагонните... 100, 200. 300, 500,

600, 800.• А осемгяя часа още
не са преВалнт1 и умората още
11е с сковала ръцете и коаснетс

На 11с11чк11, на цялата бригава
or първия. до посаепння човек на
списъва с категорично яоно, че
повече от месец едната въжена
линия пямл дз р„боr,,. Сега ,.ю11·
тажните брягаан изправят грпмал-
нигс х.rелезш1 стълбове и on ьват
тежките въжета, При тях също
времето е скъпо. Те също искат
да съкратят сроновеге, ден 110-
скоро, преди Марица да 1111 залее
с есенното си пълноеодие, въже-
ният път дз с-готов.; Но пещите
гълтаг, ТЯХ ТОПЗ lie ги ингересува.
Тогава друго не огтава, освен
вагонните по едната линия да се
нанивваг едпа след друга като
тютюневи л11сrа .

И така през целият ден, през
цългите осем горещи часа, десе-
тина ылади работника не пошъ-
ват крак, 11е отпущат ръце. А на
тръгване сиъкват мокрите рубаш-
ки и заеано с тях оставят ir уяората,

•Blll'i.:ll!Ellllilil!l:!Silli:lliillllllli!:Dllill•Cll•:8•B••••11 i.йМОМ r <Li&&i.

Aнru tlИKOB

в КАБИНЕТд' на 'главния яе-
нар 11а оёелинената рабог-
иичсска ·бопннца, освен вок-
тор Лозев, заварих паргип-

ния секретар п-р Мака1<оu ?, л-р
Хпчсгов. Разговорът тръгна вся-
нага,- Донтор Лоясв, Дчмитровгпап
правпува своята пвайсетголишпв-
11а_ Естествено с на пвайсстия рож
ден лен да се прави равносмегва
11а иреживяното, па се поговори
эа бъдещето. Нашето, димитров-
градското эвравеоиаввенс с връ
стник на града, Не бихте лн по-
могнали на чигатеяите ни да п,14
пят пътя на неговото разз.1т11е?- Бурноrо развитие на нашия
град, бързото разрасгввне на
промишаениге прелприятия нало-
жиха it бързо развитие 11а злрав-
чата мрежа в града. Ето 11 при-
мери: до 1950 гопипа 11эсе.1с1111С'То
нв грапа се обсаужваше от три-
ма ленари, двама въболекари и
едни акушерка. И всъщност за
рождената дата на элравеопазва-
него с нзп-вобре .1(1 се счита
1951 гопина, когато макар 11 111н1
крайно веблагоприягни условия
се създаде Грапка болница с че·
тири OCПOUIII! 0Тд€ЛСНIIЯ - оът-
рС'ЩЩ'). ?1•rн·рг111,сско. акушерогн-
некоаогическо н детско. Болница-
та равполагаше само със 100 ncr„1a.

Доктор Лозев за мнr замълча.
J\1\·r,11t1aТ1 н пе1·овнтt копсr11. Явно
за nьрвнтс сп,111ш нэ зд.р,ше.оnаз-
uансто в Д1шитров1·рад може. да
се разказва още мпоrо, но им се
ще да 1tзжат опооа. от което все„
ки 611 разбрал колко голям е ръ-
стът на здравсопазлапеrо о град·,.- Започпахме с около 35 ду-
ш11 лекар11 11 18 души среден ме-
диц1111ск11 персонал - продължава
д-р Лозев. - А с,о какво е ло-
.1ожението сега. По времето. но-
га10 се извършваше обе111111еп11еrо
на трите здравни заведения в

. rpJдa 11и раГютеха 111 лекари,
19 стомаrооози, 296 души срмсн
ЪIСДИЦИIIСКИ персонал н 363 цуu111
друr персона,,. Според щатните
рроRк11 за тази година н послед·
11ото nрсбронuане 1111 паселението

SШI

ХИМКОМБИНАТЪТ ЩЕ ЗАПАЗИ СВОЯ ПРИОРИТЕТ
Героят на социалистическия труд инж. Иван Симов-з аr1.-директор на Хиwкомбината е от първия ешалон

строители на Димитровград. С него представителят на
на нашето издание Димитър Беремски води разговор
за изrражцането, развитието и перспек1ивите на Хим-
иомбината-първия български завод на плодородието.

AHAi. БЕРЕМСНН: Друrарю Си-
)IОВ, писано е 11еоед11ъж и 11.ва 11ъ„

ти, че 11эrраждаяето на Химическия
wомбяяат е оеляк стровтелея под·
ввг от г0Dи11ите на първата 11етк-
.,етна, с конто ще се гордеят ид-
ияте 11оно.1еивк двыитровградчанн.
Cera, в навечерието на 20-годиш11ия
юбилея 111 Двмятровrрад вие отно-
во се връщаме 111,м онова време 11

за нашите читатели ще бт.де инте-
ресио •а припомням наR-характер-
ните моме11та от строителството •
моnтажа на комбв11ата...

ИВ. СНМОВ: Наn-характерни за
изграждането на Х1шкомба1?ата,
според мен, са удивително крат-
ките срокове. Пot.tиcлert само-
от първата копка, нпи да ред?м
от наливането иа първата кофа
бе1011 за основите Hit завода ДО
произвеждането Ila nървнте хи-
иическн продукти (сярна к11ссл11-
ва и амониева селитра) из?1и11аха
малко noвeqe от две год11н11...
Тоmва всеки сrроитсп и монтаж-
ш,к се стремещо да пр1sоърш11
11овере11ата му работа предсрочно.
И макар че пnвечеrо от тях ня,
>11:i:a, професионален оп11т, а па
мвознна и знанията ве .11ос1иrоха,
ое!ект11те израств.1:?:а пред nч11те
ви ве с дии, с ·часове. Обединеп
корпус, напрнwер, беше построен
и предаден sa IIОНТаЖ само за пет
vеццв. Младите строители, коиrо

рабnтеха на корпус 132 .11зnрсв.1-
р11ха графина • с цял месец. М,1а-
дежката монтажна бригада „Ком„
сомопеu·, с ръководнтсп Ue110
Н11коиn, nредаце своя обект -
корпус 114, два II полов11на месе-
ца преди определе11и>1 срок... Ни-
какю1 трудности. ш1какш1 "'обек„
т11011н• 11ри11ин11 не. бяха в състоя„
ние да забавят работата по строи-
телството и ?юнтажа 11а э::шода ...

ДИМ, БЕРЕ?\СНИ: llмате ли не-
посредствени..ш?е'iаIЛеJ1вя_ от (!!О.о,:_
тата на съветсивте специалясrн,
вэе.,к участие в стро11rелств•то и
монтажа на Хкмком?ВJата?

IIB. СН?\ОВ: Да, uпечат.1енията
ми от съветските Хора са отлични.
Иэю1ючнтел110 t"Ром11и. високо-
коалифиuираш1 11 отзивчиви, със
сооя,:а самотвержена работа те
бя;,,а nр11мер за всички стрnитеnи
11 моtпажшщи. И винаги отиваха
там, където б•ше нзR-трудно; къ-
деrо се чувствуваше нужда от
вещо ръководстнn ... Споменът эа
Аuатол11n 11.улапщ 11 Володя Без-
соноо, за Д11ма Шевчеnко и Ли-
дия Кудрявuева н досега вълнува
стотици, хипя.ои наши работници.
Съветските спец11алистн-ръководи•
тел11 Кирш, Роиашов, Зродв11ков Hit
научиха да работ11>1 1ю новоыу,
непрекъсиаrо .ga усъвършенсвувn.
"е те:?:нолоrинта 11а производство·

то... Успехите на 11аш11я комбинат
nреэ изминалите 15 ,·одини се
дъ11жа.т главно т:1 традиuшнс. на-
следени от съветските хора. и наnостояп 11я коnтаК1, кnttтo поддър-
жаме и сеrз с тях - обмяна на
техн?1(1есна информаuJ.tя и про11з·
водств.ен оnит, взаtн,ши посеще-
ния II r. н.

та,100.1оже1111ята - от 1951 rод11-1
на досе1·а те са увс.1шчеяft шсстl
пъти II до края на nетш1еrн:1т:1.
верnпшо ще станат 140 000 ()00
лева. Cera само за (9 д 1111 ш,е
11ронзееждаме толкова азот1111 то·
pone, колкото са 11рщ1эоедени 11рсз
цялата 1952 година 11 фnсфор11и
тороuе колкото са прnнзоеден11

Дll?I. БЕРЕМСНИ: Химическият през ця.,ата 1958 1·оnи11а. Произ-
комбвнат е построен изцяло с по- вежданата проnукция средно на
мощта на Съветския съюз -това е човек от к1,лек1ива през 1952 го·
известно, но все пак някоя цифри 1111на е била в стоАносrно изра-
за стойността на оборудването и жеш,е 2 040, а сега с 14 250 лена.
документацията, Ja подготовката па Брnят на х11м11чсск11те uродунт11,
надря? които се nронзuеждат н комб1111а-

llВ. СИ1,IОВ: Пърuонача.sната та, парастна от 5 па 42. Следnва-
стоnност на комбiшаrя е, по СЪ·

тслно през измиш)Jtи'rс 15 rод11ни
став11ми uени. 24 000 000 лева, но Химнчсският кnмби11ат се е раз-
и •1етирите поредни разширс!lия виоап с характерните за нащето
на заво,:а са осъществе?ш в no- време темпове. lЦо се отнася до
ГОлmrата-си ?с," С'ье- C1)DE!"rC1tt1-1it6.::.-.-1lefOBOW ШJC'[f) U.. CltCTe.MaTa _113 ХИ•
шннн И С'ЬОръжещ1я, Сега каnи- мическата npo?ocr We кн-
таловnоженията на ком61111ата 11ад- жа, че тоА е б11л на пърnо мястохвърлят 130 000 000 лева. Голям през периода о, начало10 на неА-
броА наши работници и инженер- nото разв1ш1е досега и, какrо се
nn-тсхни•1еск11 кадри съшо са би- вижда or разчетите ня прnекто-
,rш на nодrотовк;t в съветски хи- nиректввнте за петата петилетка,
мически заводи н комбинати. Toq. ще си запази този приоритет доно колко са lie мога да кажа, но 1970 годиnа. В момента Химком-анам. че всички началници па ue- бинатът е единственият nроиэооди-:tове, nачалн1щи 11а смени, техно- re., в нашата страна яа фоЦюрн11лози и маЯстори от така нарече- торове, натриева селитра, патр11ев
?1,я пусков период на ко11бината ннтрит, уротротщ формалин, кар-яха на с11ещ1ализация n Съвет- бамилформатzехипна смола, фос-ския съюз. форна кнселияа и още девет .ару-

ДИАI. БЕРЕМС!/И; След толкова гн хи,шчески продукти.
rодвни работа в ХимкомбR11ата как
преценявате неrовото развитие? ДИМ. БЕРЕМСНИ: Едно време че-
1/аиво м.11сто заема тоl cent II си- сто се споменаваше, че Хuкомби-
стемата на бт.nrарската ЖЯМl'lесиа иатт.т е ковачница на кадри. Cera
оромвшлевост? иuов t• наричат внствт)'Т за под-

тотовка ва спецна?нсrи-рт.ководвте-
ИВ. СИА\ОВ: Аз вече казах каои- ли за жвмиqеската nромишевосt.

1W 382 душ11 се r1ада сд,111 Ле!Q- no колко души па ле•? ?
пад:1т общо за cтriaнdтaj) -11 (t- Цнфрат:r 382 CTRRa ?крJснореч1,nа loi.1Tn се с1tnмеве
общо 3,1 стра1rата прс, 1965 ':.!IН11а на 611) лунщ се nв.,all!един лекзr

Д-р Лuзеr, посоч11 ощ?- 'ItД11м11троn?·rм ежеmдiю а,; ?те на эдраВt.:()ПЗ:tВ<iн?то се RЗр.».J<OJtвaт бп11зо [ MIIЛIIO!I n<ala О Ofтовв с r,аопо на 43 процевtа 11бюджета 1111. ГНС, изброи а 1111.пата 11n ветераните па AПl<llt\Q,
1·радс,о ro здраnеооаэвапе _ litВасил Стонлuв, д-р Те11чо ftlai.ков, медшшнrка ra сестра M11.11rМачева, д·р Влад1шнр В.'13Д111111,pnn, д·р Йора.111ка М11теоа, ·?·шсрката С011я Геnр1·исоа и 11<4JMIITl<ЗTЗ та,щ Я11ку11онз. Едмв ?нtтера1111тс е н д·р J(oэen.- Преди малко заrоворихt\' ?
обед111101111ето на тр11те здрзвв,
заuедсш1я. Изминах:? вече RРЬ.W-ко мессuа от тrша oбeди11eRitf
it1nituc 1111 са yt:Пt!):Hf1·. G ltw,e'JI)
lbl Kl)t:TO се lt31Л,j>IUH 10?- Ползата or обсп1111ението 11е очев..tдна само за опия, RО!фсъзнателно не нск.1т д.1 я R'1J:.Jrt-
9Drouorи веднага д·р Мзкаков -
Преди ос11•1ко се 11nдо6р11 nнal'II),
ст11чf!атu работа. И това е С'Ь11С81
CCT(}CfR('HO - сега UЪ8 8Ътреmю
оr1t(',1енн(' 11r.,t1 t :щбри c11ea1ta..11„
сп,, U1,U хнрурr ?1'1НО - 6. в ОЧRо- 3 и т. н. Друrо, ло nмщ
степен се 11реодол11 разкарnапе11)
на хората с,т u0-'i11•ua u боr.вмоа- Голям усле.х ? 11 разкр1,ва?
то 11:1 Bropa r.01шк11нннка о 1
• ВacltJI КолаР""-. Сега таи rтпт 11аш11rе 11аА-до6ри cneuнa?- Нuщатэ бо,11шца 11е спу
но носи 11аэоа1111ето Обt:дин
рnботн11ческа - 11роА1.лжаn:1
Jl·oзeo. - lia обс11ужоането
рабоrнициrе с отдсле1ю го.,
u1tнмани?. Ot}.:;.,it се рабnтtшq
OTДCJICUHt;. М.H,:'lfl 11С: рзбоrвн
•юrar 1t?1 се 11рt:.rлсждат и
пс>1ко друго отделение. F..два с

&:aa!ii:!:!,-l!!fi:iiiii31i н ? 12 стр.?
MW AiA?
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Какво roиxre каза.•• Вие 110

п1.11рос?
JIB. CIIA\OB; 11<' '"'"·" ft.,nн

11:1111tИЦ<I ШI К.tдрИ lt.1)1 ИНСТНТ}
11одrототов1<а 11а с11с1шалш:тн
ковоnители три(вil ла н::?ри
комбинаrа, но със с?,гурност
да mt кажа, че nсяка Н)дщ1.1
ту1< отиnот на отгосор11а pl
(на длъ)нност от нач;:?лю,к не.t
rnpe) ыноrо хора. Препенете- миш1с1ърът шt хш,,ията н ?
таnурrняrа Георrи Jlaмo11, Е

nнпт първи замест1111к ;.Иu. Г
лов, заы. председателят па К
ТР.Та за лаука н тсхnичсски
грес Нинопа Виденnв. res
ю1ят персктор 11• ДСО .Хи
ска• промишленост• Боян С
нnо и пrгооите ?а'4:естнмuн• .а
торите, rлаояите »нженер».
ниrе мехаn1щи и eнepren,ЦII,
•1алници на производства и
ве на хи,шческнте зaвoDJf в
ря Загора, Враца, Бурmс, Р•
ВндИII II друrаде СВ DAPH m

На 8 с,р...
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,JИ11ИТРОВfРАд
ПО СВЕТА

. • В Кувейт - нефтени кули и консерви
е В Барцелона - ..Хабанера': и натриен

нитрит
е В Инстанбул - една тръба издържа на-

тиска на тежък камион
е В Димитровград вицепрезиденгъг от

Мичиган
·

н ЕВЕРОЯ1'НО, но факт! Ногато
човек се nвижк 11ежду нефте-
ните куАи в пустинята па Ку-
вейт плu Саудитска арабия, яз-

,еюrьж вижда българска консерва.
?зJllботеиа от нопсер_вп?я комбинат
.f>aVD)ICtO!" в дИMJJ.T1'QВ\'PI?. Сред

• IJl'JIOMИИТC стоманени чудовища, от
яовтв блика черното течне злато,
-<!!llc.,eя работпик току-що е отворил
бurарска консерва с пюре и сладко
11де. Тя му е доставена от Бъяга-
р1t, от дu?1птровrраn, от яашдчя-
••? търговец от НувеАт, коАто иэ-
ll)IПУВа ве само J\оматено пюре, по
1 ,rмам ёаяавъ.

Не е само Нувеат от арабските
cl'J'IBR, която получава продукция
nт 11овсервивв комбинат .Раковски•.
11 Е Баrдат еьргевската фирма
.АА-Со Барса• редавно подвържа
връжв с консервяия ко?бинат. Но
все пак наА-толяи ввесвтев на кея-
еервв аа Ирак си остава 11ро1утата
тьрrоисна фяриа .Албупвя•. Тя е
деволиа иноге от ?rачестnото яа
nро•укnнята.

ilэ цяла Африка проду1щяята па
комбввата равпвся името ва Двмит-
ровrрц. Даже през тези дни е ек-
спе•нрана стока и за неизвестната
J11,ржаввnа Доха, от кьдетв собст-
t•оикът па фирмата .J•вда• желае
.-? търгува с Ди11лтровrрад.

Продукцията на нсвсервняя кев-
б1111аr ще срещнете 11е само в пу,
ствввге на Близки& изток и Африка,
во I срев вечните снеrове na Скаи-
шавските страни, в ГФР, във всички
ееяяаваствческя страни, изобщо по
всиqнн коягвпевт«. Комбинатът беше
посетен янчпо пг вицепрезидента па
i•рмата .Каламязу" or щата Мнчв-
т?? ·-САЩ. Toil дойде в Димитроп-
трад да види как българските маА-
ttоря приготвят такъв хуба!I червен
ввеер, който така 1111oro се търся u
САЩ.

!!азват, че испаnскнтс цоксри от
Dр1ста11нщатli об11чаn11 да си тапа-
иияаr темпервиентвата Хабанера,
хо:ато в устата и,1 яяиа .,ула с no-
tlGli. През тяхнвте ръце са преми-
пuв хиляди тонове разввчвн това-
рв or аесеткв страни, Но ако вапи-
таrе спомнят ли. ек за бъ?rарскн
стокв, те веднага ще се усмихнат к
ще кимнат утпърдигеяве глапа. При-
?sвата за това е лиангревградскеяг
натриев нигрнт, който Химкомбинатъr
ваваси эа Испаnия.

К яекерате or приставнщата па
ЛБr.,иs, СЛЩ, 1·1.р11ия и десетки
J\pyrв прнстаннща по света са раз-
товарвали ляявтревградекн натриев
иttrpнr. И не само него. Днаиадесет
се ародуктите, които химкеиёиввта
l!"ЭF&СЯ в 24 страпн 11n четирите кон-

rивепта. Няколко рейса правят "яо-
рабите до Куба, които пренасят до
Хавана аяовпева селитра - лвниг-
рооrрадс110 среяавелстве. И мяйсго-
рнте на чвсевнивате-с-швейцарцмге,
купуват хьм1rчески продукти от дИ·
м)t.тровтрадµи7->1а!tсторн на натрие-
пик витрит: Няма що, сверяваме си
часовявщпе взаиl!?1nо!

В Истанбул едни турски търговец
ясиаше да провери, здрави ли са
азбестоаиме11товите тръбп на ДЦН
.Вулка11• преди да направи по-го-
ляма поръчка. Една дивигровгрвв-
сна трЪба беше поставена на пътя
н върху нея премина тежък нвмяон.
За нещастие на търговеца в шофье-
ра, тръбата остава пепёкьтната, а
камиона полу?и малка повреда. Въ-
преки това, от тяхната уста се из-
тръrпа .Аlашал.1а•. Това беше прн·
звание за високото качество на
11родукцията на цимевrоввя комбв·
иат , Вулна11•, която т ьpryna с :ино-
rо стравя.

Ако България търгува със I О 1

страня, то Димитровград търгува с
41, Търгува п с гакваа напредаалн
нвпягалвствческв държави нато
син, Анrлия, fФР, Хопа1щия, Щвей-
царвя в друrв. Дял за тева има не
само промишлеността на Диr.втроn-
rрал.

Един !10А новега посетил Фп11ла11-
двя, отишеп в един 111аrазии из Се-
нагенвя площад в Хелзинки. Тон ви-
дял пренрасвв червени доната, като
зачервечвте бузи па I\IJ!anaтa фвв-
?ан.11сна ородаnачка и ЖЪJIТО яехяи-
барепо грозде, като златистите А
носи. Тя усыихnато му предложила
стоката, като побървала да я рек-
навира с цумата .България•. Това
са би?и доматп от оранжсряАпии
номбиn&т в Диматровrрад и rроэде
от вяывтревгрвдскнге пози. Сепrко-
сгепапската продукции на града и
по-специално орапжериА11ите дома-
ти, се изнасят в яесескв сгрвнв.

Продукцията с димитровrра11Ска
марка всеня ден се отправи за че·
тирвте краища иа света с парахо-
ди, влакове. самодетя и камиони.
Някога Георги Д(lмитров с мъжест-
оото си н ЛаАпциr покnэа на цепи•
с11нт характера па быrарина. Нака·
ра на всич11н езици да се nроизиа-
ся името па 11a111ara малиа стра11а.

Днес nото?uите па Димитров до-
стойно ттропъnжават делото, за но·
сто rо,1емият българин отдаде всн•t·
но. Днес неговото име 11ас.1едено от
11ървкя социалисrичес"и град n
страиата, отпово meвcтuyna аз све-
та, като симnоп на трудо.r?юб:1ето,
красотата ? боrатстото 11а Д11?ит-
рnвrрад.

Георги ГРНГОРОВ

•
Марбас е най-старото предприятие в нашия rрад. \Въгл11щните находища са били известни още npe!I 18 I

век, но тяхната експлоатвция започва едва през 1895
Iгодина, когато са добити 20 тона за нуждите на мел- !ниците в околността ..

Предмет на нашия разговор с инж. ЖОНКО ЖОН-
КОВ-заместниf< директор на Марбас, бе п0:-близкото
минало на прец 1рия rието, развитието му през двайсет-
rодишното съществуване на Димитровград и неговите
n?рспективи. ВnрочЕм, нека дадем думата на реnорте-
сния белен,ни1<:

?·. СТЕФАНОR: Ное е , а?-х рактер·
ното за Марб8с 11ро hSVKRanитe
20 rо•ю1и?

Ж. ЖОННОВ: Гlредн всн••ко едно
уто1111с1шс. Като държавно м1н1но
11редnр11 ятие Мар6ас се обособн с
1юстз1100.1енис на M111111L1('pCН1!R
съuет nр?з :шри.1 1948 rnд:шз...
Пред11 nc11•ikO уr11.:ли•Jав:шt10 сбе?
ма на 11роиэоодстnо Or ;J48 202
тона upc:. 1947 rодшн1 тази ГОDИ·
на iJ?t2?1t 11пан эсt Jto6•1n на
2 782 000 тона въглища. След то·
ua - увел11чаnансто на про,1ЗtJО,,-
д1пе.,11оспа на труда- с 50 npo·
цсша. саt.ш 11??1 nос.1с1111ите ner
годшнt .•

М. СТЕФАНОВ: А 11а нанr.о се
дължи тоы?

Ж. ЖОПКОВ: На мсха1111за1111аrа
н моnер11шншнR1 а 11:1 ,rы·педсбиа·
'IJlfЯ npouec, на ТСХIIИЧССЮ1Я нро-
rрес. !'умените трщспорr1111 лен-
ти, 11ер11жшпс тран.-nортьори. оом
пи, оипсри, венти.'1атори 11 ,1р. , а
авrоыатиз?1rзни, внедрихме взри·
unнатооаршн?t.-то, стигнахме до въ·
веждането r. t:нсшюатаuия на съ?
ветскиrс въ1·11с.з.0GhВfНt KO:\Ш.llekCИ
Тула, l(O(ITO заменят nca1trки ръчнrt
проuеси при взкопава1кто Ra оъr-
,111щата. Вече уrпешно работят
че1 ири такива номп11екса-по 1 ва
в ру411иц1пс Г11т• н Смир11енсsи,
а о рудник Миньnр се монтира
н петият кО}Шnенс за Пi)Сд„
qриятиет.о. Тука трябnа да 11зк.-
жеы нашата бшн·одnрнt'Сr на с1.
ВfТСКИ1'е СПСЦIISОИ)\111, КОИТО ПО•
моrнаха за обуч?ннсто на 11аш51тс
работшщи за работа с комплекси·
rс,за усвояване lid новата техшша

А\. СТЕФАНОS: Въыеждапето на
ъ?еханизацинта 11с оказва ли влия-

uие върху работната заол•та аа ми-
ньорите?

Ж. ЖОНКОВ: Ше посоча две
1111фр11 - през 1952 rо4ина сред·
ната мессчш:? заплата ·не 11иньори·
те с билs 67 ло , таsи година„ до
rera, над 150 по. В11роче14 благо-
състоянието на "'шьорнте с добре

t

ПЪЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

Н·А ВЪГЛЕДОБИВАНЕТО
нзuсстно 11:1 всr:чкн. Mnot·o от тях
ci:ra имат леки ксти. собствеюt
до,юые, обз3вепснн скъоо.

.\\. СТЕФАНОН: Все пан от ос?qия
RЪ>роси ЙаА-янтересеа е въвр6сът
за бъдещето на ?1арнwкея камево-
?1.rлен 6асеА11, за nересnектtWите
на uеrовот11 развитие.

Ж, ЖОНКОВ: До 1970 rодика се
предвижда добива да се запази
н.1 също1 о раоннше. като посте·
пено мехашtзаuията измества чо-
вешкия iруд. През слеАващата и
19; О годи на, 54 11а сто от добива
на въrпншата трябва да се из-
RЪрШ8'1 по механизиран начин,
като се иостигне э11ачитеm1а 1<он-
11стра1111я 11а работп11те места...
Гlро113!!0ДИtf,1НОСТТ8 118 зае,· във
ф;о11та работник за години ше се
уве.111?ш с 3? проuента, а се?-
сrоЯ11остm 11 сравнение с 1966 го·
дина ще 6ьде 110-111,ска с 1 680 000

по. Ше се увеличи зкце11туване.rо
на основ1111те фондове. Чрез мето
.аа на взриво11атоварваие, •011&'11
непрекъснато се разширява, презI970 rодшш ще .?оl\нваме окопо
31 на сто or ця,1ото кuли•1еотво
въrлшца. Както ще се в11едрява.
пълната меха1111заш1я на очиствите
забои, така ще из11робва•1е прн
нашите ·ус.1ов11я ?, проходческк
КО)tбзАш1. Те11ден11И?nз е къ11 tтЪЛ·
но МСХJ111ИЗ11ране 118 1131<011ЗваНето
на въглищата и прокарва11ето на
rалерн11. Още с.,ед rодшш-две
руаниuитс (.мирне,н:ки " Гнтв ще
б-ьаат напъп110 >1еJе11изиран11. Руд·
пик См11рне11ск 11 ще бъде първият
изцяло >1еханнз11ран руд1111? в на-
шаtе страна.

Al. СТl:ФАНОВ: А как стов въар?
сът със строежа ва нови рудви!\JI?

Ж.11/ОННОВ: За cer:i е эзпочна-
.,о стро11тепството само на руд1111к
Мернчперн-3, която шс в.,езе в
експлоатация през 1972 rоДJша и
ше ?ма rоnишна nроизвоnствеиа
мош11ост 550 000 1она въrп11ща.
Изготвят r.e II рgботв,пе чертежи
11а рудник .Радиево-2; пскаме
неговото с?роителство аа започне
лрез 1968 rодина, та да мuже да
R.li!eзe н дtRс1вие шест год11·
ни no къоно. Този рудник ще иwа
мощност 750 тона въrпшuа годи·
шно. Зна1штепно ще увепичиъ,
лроизводстnевите мощности •t па
руппик М1шьор с омrэвето до-
пъ11ннтел1ю на •re много l""Оnеык
кап11таповложения.

8 механизирания уч:1С1Ъ< на T,}Jnp Нараn,..11еров n руд?
ннн Смврненснн нnмбай,н??,·ьт 1\\нтю г?оргиев.

М. СТЕФАНОВ; И накра11 - пред·
в11жJ1а .,и се нещо за по-иатап.11r-
ноrо разввтие на Централната ре-
монтна база към Марбас??--

ж. ЖОННОВ: Разв1т1ето на
Марбас бсзус.1овнn задължава и
рэза11п,с10 11з нашата ЦРБ. До
края на тазн rод11на ще бъдаt за·
ьършrш, 1юе11 д1,а uexa, които
nрез следващата година шс &ьда?
11а11,?11ю nборудван11. Целта е тук
да IJЗUЪJШIBЗMC изцяло ремонтз на
въглсдоби6111пс ко1ошпекси, а tана
също о ЦРБ ще продъпж1ш npo·
11зоопстоотn нз тро11сnортьор11те
/lTM.:.25, НОИТО СС OK:J38at МНОГО
11()JХ'Jднщ11 за наuштс условия.

Булевард ?Дю?итър? Бла-
гоев" е IIOЗl!aT на GСИЧl/11 ШI.

Погледнете тез11 две с11;1ю1и

-те са на11рааени от е1но
и също място, но в тях има
разлина, разл11нат.1:,е в го)и-
ните, които са проме11ил11 и

разкрасили 11ашипт град,
разликата е в тези 6резичк11,
конто сега вече са засенчил11
жилищния блок, порас11алн
заедно с трала •.•
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IIIAH :РАА ОЕВ

СРЕЩА
ВОЛОДЯ БЕЗСОНОВ

/
Kwe с,,,.11 ги гижда.,? Во.Аодя Веэсонов?
Кюе и кога ? се среща.л с,,,с Вас?••.
Не бяхте ли оня войнвн с ешелона,
когдто заведох тогава у нас?
Войниците бяха за м&нuои«1 спреяи,
и всеки от селото гост си взема.
Вий вмяздхте в 1N1ЩU, свалихте шинела,
и стана и светло и топло в дома.

Как снлно и просто се радвахме всички!
На печката нвнреше сладкия чай,
а c..ty1uax.41e ние с,,,с мойта сестричка
за Волга-река, за далечния край.
На другия ден, ешелона карано
потегли от нашето малко селце,
заминахте Вие, но в К'l>ЩU остана
частица от Вашето топло сьрце.
Простете, друzарю Володя Безсоновl .

Войниньт се казвате С?,ЩО Володя,
и имаше С1,Щия, Вашия глас.
А вай сте от .11есеци само в завода,
и аз C?,.1t сгрешим, припознах се В'Ъ8?Вас.

свс оня Володя, по-пвтища бели
доflде свободата с изпрашен шинел.
Край същите пv,тища вдигнахме скели
Во.додя Безсонов, добре на дошъя!
Посрещахме някога братсни войници,
а днеска посрещаме братя в труда.
Поzледаiiте: ние опьнахме жаqи,
и есени ден расне, израства граiп,т_.
Н Вие сте оня Володя за мене,
заминал си сякаш до родния град
да хвър.ли паласките, брича военен,
и после да дойде отново назад.
Сега се завьрнаг: от някалнд дена,познат и ус.1tихкат до мене стои...
Над нас са звездите, край нас ·оксижени
небето блести и земята блести.

БРАТДОБ
Близо 500 съветски специалисти - инженери, техници,

майстори взеха участие в строителството, монтажа и пуска-

нето в експлоатация на Химически11 комбинат и ТЕЦ „Мари-

ца-3".
Близо 500 синове и дъщери на Русия, потомци на бра-

тята -освободители, вляха в основите на младия ни град

своите сили и знания, своето дръзновение и опит - своята

пламенна любов към Нова България.

На тях, на съветските хора, работили в Дим итровград

нашата признателност и сърдечна благодарност!

Благодарим вас, дороrие друзья, роцные братьяl

ДАНИЛ ШЕаЧЕНКО:

МНОГНЕ БОЛГАРСКИЕ рабочие ра-
бота.ш со мной, осваивпли специально-
сть монтажника. Ноучился работать
качс ственно Георги Йорданов, который
с,,пад бригоднром на монтаже цеха
·,,4.-«о:,ю-стан"" ;тал руководить
6ри1адf1й, которая занимала первен-
апво в 14ехе. Он может выполнять уже
любую монтажную ппдоту, хотя е.,,у
ню.юко 2.tj пет.

Poem мо.юдых lfoлwpcкux кадров
становнлся заметным каждый день.
Бившне работники сельского хозяйства
стали ов.шдтоть нт,ы.ки прсфес()UЯ·
ми,

Моло1 ьtr! бомгорскне робочи« JJ'lll-
пнсь уппрно п с болыии ..1с знтувиазмдм,
Я понял, что они работают с высо-
ки.11 11атр1101т1•1Рски.11 11увство.1с. ьо
сла•у своей Родины.

80 СЛАВУ СВОЕЙ РОДИНЫ

АЗ РА&DТИХ С ЛИДИЯ КУдРЯВЦЕВА
Разkазва първата жена-зававчиk в страната ИРИПА ЕПЕВСКi\

8 По две денонощия Лидия рабо-
теше непрекъснато

8 На най-високото място работеше
една жена - Лидия

8 Неэаме+.1им учител, прекрасен чо-
век и добър приятел

3 НАЕТЕ ЛИ, че неръждае-
ыага стомана труьно се за-
варява> Това аз научих в

1951 година от .1J11дия.
Но впрочем, защо ааиочввм от
веръжnаечата стомана? Ах, .:a.al
Защоrо н ..генно когато зanapnoarue
ку.,ите от неръждаема стомана в
аела за азотна киселина, съвет-
ската електроженистка Л11.1ш1 Куд-
рявuсва не с11 отиде два д1111 1tne нощи да спи. Някои се опи-
1axn соса това да повгорят това, 1

J'IO на втория ден заспиваха пра-
a1t ..-pan съоръженията..•

Днадесет 11 две говишната то-
тава Лидия прекоси разхвърляна-
та монтажна плошаака и ии маг-
на с ръка:

-Ирина, още малко II теб ще
вауча дв заваряваш неръждаема
ао\lана!-Усnnкои ме тя. Аз от-
вавна желаех да ме научи. Нояъде по-напрев> Д-ьрпаха я на-
всяьъае, Е10 н сега, no спеш-
весв я викаха да прави заварки
ва неръжлаемитв кули, С.1ед мал-
ко тя сложи маскпга на глввагв
си и русите коси II червената эа-
lipaдlGI ивчевнаха под ламвривага.

Вечерта я повиках па си тръг-ваяе, Тя саыо отчетна за киг

маската и навика!-Тази нощ няма да си 11.11ваиl
Помислих, че се шегува и си

тръгнах. На сутринта я ааварих
край купите. Монтаж11нцнте миказаха, че обекта се бърза много
11 тя uяпа нош рабоr11,1а През де-
ня тя прескочи 11абърэо по мен в
рсчонтнn·механичння uex, оэе ръ·
кохватката 11 ми предаде първия
урок 110 заварка 11а неръждае>1астомана. Спеп това отпово хуннакы, кулите. Спел два три часа
отново лоАде набързо зз в1tд1t?ак заварявам:

-Добре. Ирина! Ск-оро шс те
взема при мен, заедnо .аа работи„1.

Вечерта тя пак отказ• да сн
тръгне с нас. Остана отново да
эав-арява. Късно нрез нощта, кога-
то наа АТЗ проб.1ясваше светливата на електрожена, ,?ашите мон-
таж,1ици r.1едаха през про11Орu11те
и казваха:

-Това дявnлче нак не спи!·
Едва 11а втория ден вечерта сн

тръrнах?tе заедно. Само че не
,1и11ахме по .uарския път•. Лн-
з.ня скоч11 nъpr<>no на големия
възд,ухопровод, ноАто водеше из-
вън завода, ПОj]аде ми р·ыса и
48Сте тръгнахио. Аз едва пазех

равнооесис, а тя подтичва като
сърна .i се смее. Но ,<aкrso (1уд1ю
нt,1зше, 1lC т:1к:.? (IIOKOfiHO 1tЪрВ11
no тръбата. Та тя не стоеше тол-
кова на зешпа, Jо.олкоrо висеше
ао разшt скепн, тръби ... ,, коми11н.
Един ден, когато заварявахме две-

те, .аоАдоха it я 11овию1ха дА u,1с-
зе да заоар,t в едно Кf)аА,ю не-
fдобно >?ясто две тръбн. В.1е,с 11

не излиза. Наоколо се vпл.111111ха.
Ще се sаду11111 <>т газовете. Един
от съветските сnсцн:1п11ст11 я хоа·
на эз крака, коilто се поланашс
010-ьн н я задър11а ,ta ••зnиз.1. А
тя като с? paзfНtT<I! f(олt>t·атз it
махна с ръка 11 1111 ус,ю..:012. Вс11ч-
ко е наред!

С1ед малко тя cii 11одадс гла-
вата, rюе дълбоко нъздух, нам,н·-
на зака?1т1 во с око 11 отно,ю re
01yprm II ду11ката. На друп,я ден
ми р.1зкзза т:nншта, кан ,m}кt 1tз
се заозряо,1 д ьл1·0 .opc\lC на тщ·,ю
място. без да се задуши чонек.
Изобшо всеки де11 тя м11 раэкри-
в:tше по елна ?,алка таяпа. а аз
всек11 ден нсе ноnечс н обиквах" се стараех да бъда досущ ка-
то нея. Но 11сс не можех, защото
всеки ден тя 11равеш?;: 1ю нящо
не б и вал о, което II правеше
недостижима. Тя н:шример запо•t·
на да заварява 80-метровия с1ощ-
нен коwин на завода. Той се кла4
ти от силнин онтър, а тя маха
весело и се люлее, к„то увелича·
ва оr1зс1юстта. А отдолу мъжt.те
гледат, гащите им треnе:ряr, да
не падне ко"1,на отгоре ""· Атя се смее.

Та"а я помня-винаги зесмяна,
готова да rоьори с осек11, Г(')ТОuа
да nомогне и покаже на всеки,

ИРИНА ЕНЕВСКА

в1t11аrи будеща nъзхищепие със
смелата си работа и 1·олямото чо·
nешко сърuе.

Сигурна съм и сега, 11е инжс-
11еркота от Ле1111111·рад Л11д11я J(y-
дpяuuena с уошвка на: лице си
спомня за 01111я лудн мпа.nежк11
годиш, 11 р с к • р а II и в Бъп-
rария, о ;!tчмнтров1·рэ;?.

Знаете ли, че неръждаемата сто?
??ана трудно се эаuаря83, както 11

трудно се забравя дружС>атз ро·
яена и ди„итровград!

кнж. ПЕТР ИАРАНДАWО!I

НА БЛАГО св? f

ВСПОМИНАt:ТСЯ дЕНЬ
1950 zода коzдо, АtЫ приех,?
.ш1тровzрад. На 11лощадне xw
.1ось неснолько 11ро11.1?одстин'i?
пусов. ffa•,aлu фор,11t1ровать
ньи кадры из болzарОt<ой .,

впервwе прщиедтей,J на л
У ,11ноzих бы.,а неуверенност,
,,то .,t&JЖHO справиться с те
ши.,? объе.110.11 эл?ктро.11онта
бот. Личны.11 11p11Arepo.11 co,t,
циа.,исты Николай Митюи?.
тпр Серzеев и друzие 11ередс
опит, нако11лен11ый на стр
•етскаzо Союза.

t
Молодые .11онтажник11 llo.ц

?то они отдают свои (с11.1ы: ,.,:виzо народа·-

'ЗАпомнJ
• .;.зrгаr w._....r

ЗА п·ЬРТnът »:нашата (j!в
Ь(' I ?IOHIT В'Ьrле.nоr.нnен КОМПЛt'J.:С .,о
эа?ени ръчння неноснлен тру?

?1

А

но,?пленс, в рудни, .Смнрненс•а· 11,

.,а• ще заръфа въглищните 11n1cn М1

Голиuите we минат, но в I а

веrсни специа.,истn инж. Юp1til I
Ланфилов, Васи.,и" Саватеев и Нп,31
ха;11а.ча.1ото 11а? техническате рtво1?•11

юляJ?

СБ?J
Д1шитроuгrалl Ед11н симnо•1

нспикото строитспно uреме.
труд и ме•1т11, на младост II

J
.,1а111 ика. Още в първите дни \1..

дите стронтс.'Jи ?fР•паеха да ви;
града с бу.аеварди и паркове. I'
чтаеха да оидят от метал иnit '
?,ък фш·урата на 1ювена 11 во ·

Гез" 11е•1ти сега се сбъдват.
Само след доа ?,есеца ще пр

ключи нащюнапн11ят конкурс 1\1 r
nамспшка. В неrо участВ?)скулr1тори I архнтектн, художн11. Е

Сред тях са изоест1111те имена !
Иван Маuдов, работил скулn Bi
на Георги Димитров от 11а1) 1

Златн Деп•rев, автор на фиrу?i11
на язоnира край Казанлък, млaliot
ят Вале11т1111 Стар'lев, К. Гросе1,ав1
други. /&11

Наскnро о града ни бяха c•yame
торът Cr. Стоимиров и apx11f

1

Любен НеАков. Представителят D

в. .ДваАсет години Димитроог ' н
Мнтко ИВАНОВ раз1·оваря с

. с
Някои от техните мисли no·Altn:
предаuаме за нашите читатепи: IЧ

Cm. Стоимиров. 11овиурсът 91it 1

.Една
СЕ
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ЗИ ИМЕНА'
е вът я рудн?к Гига бе, внелре н сь-
Jlеизнра 11a11ЪJHiO всички 11ро1н:о: '°'

, това в Гита аапечна раёота шг Р"
а се вевгвраха два, а наскоро ,.1У·
11111,ор...
1н1т 'эвввнагн внената 1:1а шестте съ-

J1оропнин, Иван !lopo6ьou, 1\!ихан11
швввеге доGре геэн """""· Те сложи-
вввте заменят ,ежнии ииньерсни труд,

чта
\

ДИМИТРОВГРАдJНеповторнul Единствен I..
Защо ,ца rубим време в
nреотнрнване на стари
нстини, Не е ли 11осту-
лат, че всеки rр?,ц има

свой облик, своя атмосфера.
При малко ли литературни ис-
торици четем nриблизн«елно
следното: че тези и тези обла-
ста са дали именити учен II и
книжовннци. И този ·факт тряб
па ли да се отделя от усло-
в1111та и хода на икеновиче-
ското рз..11311 гие, щ,ом като вече
ёеаусловно признаваме иконо-
мщ,:q_ r.t зn чървоизточннн на
оёш-ствеииге, пплитичесните,
11рщннпс и прочее възгледи.
;{:\111п чсгорициге спират своя
моночьл примерно на 1tЯКО-
гн шчя Венеция и първото не-
що, к ое го посочват, е <iързото
раан.п ие на манвфантурета и
напи гнцията и които (в това
ни с мисълта) 11е моrат да не
акушират бързото развитие на
светснит е науки. И вече слу-
чайно ли да считаме, че Фло-
ренция ст ана инкубатор на
вгаяиавския (11 въобще) рене-
санс; ровилна 11а генналннте
Ле онардо и J\IИ11спа11дже.uо, на
титана Данте. И вече случай-
на n•1 да намираме псявата им
точно там, нъдето - ло .1умн·
те на l(araн - кипял бурен
икономически и политически
живот, живот съвършено нов
за спящата феодална Европа!..
Не! Такъв осестра вси кипеж
не може да не рови чесоевой-
t111 умове! ..

Далече сме от опасността
да споделим теорията на Тен
с нейните три фактора - ра-
са, среда, момент - оёяснява-
ща появата на именитостите,
но по-горните разсъждення не-
минуемо убеждаваr, че пое-
зняга 11а Пеньо Пенев не мо-
же100 да се роди в Южноаф-
ринанската република. Че тех-
ническата мисъл не можеше
да разцъфт и в с. Долно Yllнo,
1\юстенд11лс"n. . . Необходииа
е среда, атмосфера... H)ЖflO
е електричестве във въздуха,
за да се концентрира в свет-
11авица...
• Е1 о защо ге навахие вато
формула! Всеки rрад ниа свой
обли« " ще си остане за смет
ы ц. на тоэи, н0Ат(1 не иска да
разбере това. Още повече ако
11с иска .0,11 разбере и првумее
наш1111 град. Категоричен факт
е, че в Днми'!'ровrрад стана
срещате на цое епохи. tfo за
разш1ка от \'другаде орещата"" двете епохи беше кратно-
трайнв: ентуоиавирвни брнга-
дири нанесоха бърз и съкру-
шигелен удар 1111 буржоавните
порялни и докато на село сред
някът още дъnжеше ? ръцете

08 .църве11ото рвво, .1.нмнтров-
•Р•Jщн .1.а.-0:1:а m.ua вревста-
ва за бъдното утре. В това е
тайната на Днмн'lровrрад: -
ивбървал соцнвпиз-ьм- вчера,
днес-с-първв рааувнавач в ко-
мунизма! И какво чу.11.ноl Ра-
ботническата класа е пред-
ният отряв! •. А напи - ако
изходим от бойния устав на
пехотата раnнението става по
първите! .. Че ному не е при-
ятно да се равняват по неrо?..

Ето изворът ва наwата rор-
достl

И вече дввйеег години нн
еъпъгствуеа гордостта на о.и-
митровrрадциl Навсякъде! И 11

.1.и, но вече не вара.1.н 'Jlx, а
варвди себе си.•. Не етрея-
янте виждаш в тоан миr -се-
бе си виждаш! .• , Необхови-
мнят, нужният! , , , Hollтo е
бивал нощна смяна, тoll анве
това...

Но на първите им трябваше
трибуна! Новата етичност тър-
сеше проявяе ниеJ Бригадир-
ските вечери бяха направили
своето и вече не вввововяве-
хаl Назря острата необходи-
мост от високо идейно-худо-
жествени произведения, конто
с ввъхновена ръка да черявят
нонтурите на бъдещето. Една

СТОЛИЦА
ИА СОЦИАЛИЗМА

ИВАН ТАНЧЕВ
отговорите, когато сме аапнта-
ни къде работим! И даже но-
гато сме събуждани от вавк-
сона на авар111!11м11 .джн11"!...
Всеки, койго поне веднъж е
вдиган от легло, анае•.. Вир,
но, канво ли не сме в състоя-
ние да нздума•1е тогава... Нам
лн не fl&pyraвaмe.• , Но едно-
временно с това всеки е сетил
въвбоко v себе си едно хуба-
во чувство•••. Необходим! Hy-
J1teнl . . Разчитат ва неrо/ ..
Очаиввт rol .. И половин час
по-късно две съсредоточени
очи и две вещн ръце започват
?е:.:ническата хи рурrия...

Morar ли да се забравят и
он11я мнrове на нощно бдение
11palt машините, м11rовr, когато
човек 'израства пред себе си...
Коrато vnenк?т<t- 11атяrат от
съ11 и умора... t(акво ли не
бихме дели тnrава за мена
възrлавкнца? нан ли не завиж
даме на ония, които са завре-
ли главите си в мекия it пух „
Но онзи миr! . . Онзи неуло-
ним мнr, когато изведнъж се
оочувствуваш rосnодвр над
ма.11111ните, .• Че беt< теб ще
заРлъхне вtiущителния "" ри-
тъм, че без теб те ще бrьдат
жалкн в безмълвнето си...
Онзи м11r, когато проверяваш
току-що вече проверените уро

беГ-1,а справка похаsва, че ня-
нон изтъюtатн o,ra наши пое·
ти и писатели са пn.nучипи
своето поети'lно кръщение в
Димитровград. Повече над пет-
десет от тях посвещават св(Jи
творби ил11 пък разработват
димитровrрадски мотиви. Твър
ди се, че творцнте отн ват там,
къ.11.ето са почита ни. Бихме
моrпи да nродъл,кнм: и къде-
то биха намерили за творче-
ската си лаборатория доста-
тъчни д.оэн дръэновеност, ре
8011ЮЦИОННОСТ, HQBa ет11на.
Тук те не можеше да не се
заразят със строите,1ння па-
тост на дНW!тровrрадци, че
докато в инстнтут11те 1ака или
t1наче е неизбежен ления оnе-
нък .изкуството за из"уство-
то", тун не можеше да не по-
чувсrвуват неuбходошост от
npeyc?po11111a11e. Вътрешно пре-
устрояnане и за тяхна нане-
нада -без мъчителния стаднii
на nрооинциа<1изilране. Защото
Димwrровrрад беше столица
на социализма. Градът ги no·
rпъща о атмосферата си и олед
облаrородяваща д11фуа11я на
лице е раэбиранет11 1.-отрем.1•-
нието иа работ1шческата кла-
са.

И тъii вече пишем: ,Дваi\сет
rодини Димитровград". Ще мо-

w? лн аад тозн лозунг да нз.
фосфор11сцира дваАсеrrоАиш-
ната строителна летоnис? ..
Ще лумнат пн в съзнаине7о
6риrа.1.ирсните огньове? ..

Без въздишки! Бриrадмрсю,-
78 огньове направиха своеrо!
Те rоряхв, за да светнат ?.new
троценrралите, rормха, за А&
спетнат неоните no бупеаар·
д1tте. за аа стоплят домове-
те... И угаснаха, когато хора-
та от„раднаха ?оnлината им.
за да st съхра ият в сърцата
си. . И можем само да се
.,удивляваме" нn онези, конто
се затвориха в малкия с впт на
л11чното с11 благополучие. Оне-
зи, които нзд11rнаха хла.n.нпнн-
ка в атрибут на щастието! И,
замразяваllн11 колбасите и п11-
вото, ве яамразиха ли соОст-
пената си нръо, за да не ври
и nламенеi\ в червения цвя,
на,- борбата? Илн за тях борба-
та е мю1ал етап и трябва да
се эцмоъзва на стар11 лозунr1t?
Ил?1 11яма каквn да се прави?
Или няма за какво да се вою-
ва? Затова л11 бригадирите за-
губваха ботушите си из леn-
наяата кал краt! Марица, за
да сед.яем д11ес ita поч иока
i.paA трасираните nът111ца? За-
това ли 11здиrнахме трибуни,
за да ги прев1-рнем днес CAlllt
стаено в музеи? .. ,

Борбата! ...
Останалото е домосеАствоl
Не че отричаме хладилни11аl

Но ако диванът се беше задо-
волил с ножата, щеше ли да
се появи коприната? Ано nо-
се?нешните себеподобни не
клатеха отрицателно r ..,ава,
1·педаilки пр11м11тивните си жи-
лища, щяха ли да се 11оявя1
llантеонът, АдмираDтеl!ството,
Московският .Ломоноооn'? И
наll-сетне ако се бяха задово-
лили с Хеrел и Ф11llербах, щях
ме пи да имаме Маркс и Ле-
нин? В това е въпросът -ако
ние само равнодуwно консуми
оамс и ползуваме продукти?е
11 ДОСТН*СННЯТ8 118 обществе-
ната мисъл без да се 1\J/Ис.б-
щаваме към нея 11 без да я
съадаваме и формираме всеки-
часно, нан ще иожем да ?аве-
щаем на nотомц11те с1, нnа,у-
н11ст?1ческа е,ика! .. И изво-
дът е неумопt1м до жесто11ост:
за честния човен добрата 06-
ществена проява е тъй ие11а-
бежна, 1,анто за мошенииа -
безчестието! Среден nът ня„аl..

8 Димитровград!
В градът на трудност11те и

на щаст11ето! ..

Cm. Стои.,шров: Голяма, заслуга
има обществе11остта 11а Димитров-
град за ннкц?ативата, интереса н
rотов11остта да помага. и,1а обаче и
едю1 проблем. h\апко са uредставк·
теnите и, собствено само едн11, в
журито от седемнаАсет души. Друr
11роблем е след ко11курса да се ор-
ганизира още един кръг, на иоато
авторите-учасrницн да представят
фигури в два метра. Практиката е
11оказала, че това е каА-правилнн?r
път.

Нека се н11J1Яваме, че конкурсът
ще донесе резу.,тат. Дямитровrрад-
ци чакат този реэупrат. 11 от СЪJ!Це
ще приветствуват rо?1111атэ твор-
ческа спо.?ука.

?А товд , тр, ШJ,СЕ

t1?A.tlИ 1'АМЕТНИК
Jtf; ВОЖДА И УЧИТЕЛЯ
lF{д fi.Ъ/\,ГА РСКИ.Я НАРОД

iГЕОРГИ ДИ?ИТРОВ
,. . . ?,. 'с·

)рrи Димитров е отrопор-
1а ли н11а 11аш сиуюпор,
е nробпа.1 споите твор-
fова е 11охвал110, 110 и
, големи сполуки. Геор-
е човек, вожд, учител.
в съзнаииего на 11аwии

е име, яавестuо 11а ця-
1. От тук с мъката да
,двн портретен памет-
сuолучат теэи творци,
рят иаА-nъпио на 11а-
tстава 1а Димитров.
вйков: Един nа11с1·ник
1 само в о6рааа. Тук
tията. В Двмитрооrрад
цожев проблем. Могло

!В QO Отрано за вея...
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такива ПРИЯТЕЛИ

Днм?1тровrрад - небе

ИМА СЛУЧКИ 11 преживява •
.ния, ':(9J\TO човек скътва д1--.1-
6око п сърцето си, запазва
r11 за цял живот, често еи 1·11

припомня. Така н инж. Наска Ива-
нова. началник на котелния цех
о TEU .Мар11ца•-3, няма да за-
брави никога годннпге, конто прс-
кара в Съветския съюз като :ту-
пентка в Харковския иолитехня-
чески инстигуг. Има обаче елин
случай през тия сгулснтски годи-
ни, копго тя помни най-добре и
1·0 рзэкаэва , ака, като 11с с 6$1.10
вчера,

Беше във втори курс. Тоя лен
Павел Река пойде развълнуван.
Слvшаше разсеяно професора, И
докато лруr път водеше реповно
записки, сега стоеше с яавелена
глава. за,111р1е11. Прсблепнялото
му лице говореше„ че се бе 1.·.1у·

чнло нешо лошо. Първа забелязз

I
промяната приятелката му Светла.- Какво ти е, I [авка? - tl('lш1?
та го тя, а погледът If не се от·

I

кьсваше от бледото му лице. -
Нешо случило ••• (С с?.

I Н11що особеrю, Свегла...-
огговоря Павел като се 11pecr1•y·

ваше на весел.
Светла ге rлeJ1aruc трева?'Ьрцето 'fr биеше с11л110,, 33:ПG.

11 полсказваше, че Паnкаrа
lt1r\t:

O'to

болен 11п11 някаква npo.1я1ra нщ
t

живота му. В същия „1,r ц'III.'стягаше душата на Па11ел Кок
1

ir каже? Защо да rrричнnя?а ?на 113 МО)ШЧСТ1'), КОС10 тоя мп
0

обича! Но няма .-111 едно таК:скривапс ла я измъчи новечс1 ?реши да it каже всичко- .Равёолях се or ло111а OOJICCt- едва чуто прошепни тов .:
Трябва още • днес да постъпи ,
6ол111ща1.1. ДоА;н...х само 110 ти собадя. .

•- Това .111 611.10... - оrдъ?11,1
си Свстла. - 3 шю с11 се раэrре.
вожил чак толкова? Няколко Аок
11 боаницата гънсеы няма да nматотражение н:1 изrшт•п с. ,, .

-U1c лапат, Светла. И то ll!IO-
го. Ще се ш,1<»К11 па nponyc11?
голинага, а чоже б\1 и следа3ща-
,.

.,,_ - Аз псск11 дРН 1щ: ндnэм?nри
теб! - Няма да те оставя lt"to
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Двайсет , однни Димнтровграл! • Двайсет години комбп-
Вулкан! две скъпи за нас rодиш11111111.
За миналото, за настоящето н бъдещето на .DUK Вул

АНГЕЛ НИКе>В се
ЖЕЛЯЗКО ЖЕ·

. кан прелставитеа на нашето издание
срещна с??лавиия инженер на комбината
ЛЯЗКОВ 11 води с него1следния разговор:
? AJ-11". ?НИКОВ: НаR-напред,·Fдр. цяя, сравнена със cera?
Желязков. едно ориентировачен във- Ж. ЖЕЛЯЗКОВ: Равлнкага с
рос. През коя годи11а дойдохте на голяма, дори с трудно да се пра·
работа във 8у71•ан? 011 срввненнс. В началото произ-
IIЖ, ЖЕЛЯЗЮJIJ: През 1947 ГО· вежлахие мар•" 300 и нашият
дииа, в иоыент, когато се моптн„ цимент не се търсеше 1-1а пазара.
раше първа пещ. По онова време най-много върне-
? /АНГ. НИКОВ: Ивтересно. Вашето
11два11е в комбивата като мдад нн-.
wекер съвпада с rодипата, в която
Ди11итровград е обявеn за град и
когато е огнрвт циментовият завод.
Каwво можете да вя кажете за пър-
ввте rодиnи?

Ж. ЖЕЛЯЗКОВ: Трудно можем ше 1111ме11та на Темеаково. Но ка-
сега щ? с11 представим при коако
тежки услов11я се работеше тога-
ва. Лннсввше каквато н дз била
исханиэапия; нямаше крапове и
яората се чупеха как ще монти-
раме многогонннте мелннци И

пръстени 11а пещта. Нещо повече- на болшинството от работни-
иите (нещо характерно за онеэи
ro.111шt) бе до няма и :..,,..з.е 1штс-
респо по какъв ш111и?1 ще се про-
извежда uимеr1та. Но трудностите
не nроиэтич:1хз Сн"4О or работата.
Тук бt оголено 110пе, жи.1нш1111т?
6.l'Joкon? не бяха nостrоени, с1опа
re 110)1сщаоашt= о ,.,аэе10 пз Кан-
71t1t:1тз, 11ямаuн: юшо н кзквитg и
.nз 611110 за111н1аш1я.
t.\АНГ. НИl<ОВ: Накuо бе каче·
tтвото на uроuзвежnаната продун-

i,:31,;ro в страната, така 1t n чуж-
бина.

АНГ. НИ!iОВ: А З<1 проязво,'1>·
телностrа канво ще кажете?

Ж. ЖЕЛЯЗ!<ОВ: Неn,шта съд6•
е 1101rт11 същзта като тази на ка-
trе,стrюто. През пърrн1те rодшш, а
н по·пnсле, r,.огато се пусна трета
пещ, не бе леко. То1·аоа косфи-
ш,енrът ш1 нзпопзувасмост не
над,шнаваше 80 на сто. Cera той
е 91 на сто or sалсндар11оrо оре·
ме. На nърввтс две пеши часо?
аияr фабр1t11ен катнште1 е no
12.5 TOIi? на чзс.' с 1,ЩIITC. пещ11

I lоставснитс 06ез11раш11тс.,1111
1111сталяuи11 работят добре. Ло-
скоrю 11tк.1,1 д.1 к:,ж:? :-t.1 голtщпt:
061:з11рашн11,;.11Н1 НIICJ,! ..l<'IUHH, кон.
ТО cr1·a r.e MOJJTllp;1т ЩI IICIUlHC .

На тях мно?1:на г.1сдат с недовс?
р11е. Не r.a rrрави. Нон11те обсз·
прзшитс.11111 1urc1:1.1.1u11и r.1 or
галямо ::sнс1.ченнt: 1,;.ак10 з..1 кu.1p1·J·
:жа и комб,шат.1, та1<а 11 за цсл:-tя
град. И те обсзате,1но ще с11 11?·

J1rраят роляrс1, но нрн еюю ус.110-
uие - ако се 11оддърж:1т.

АНГ. НИКОВ: На? виждате
комбцнат Ву.1ка11 в бъдеще?

СРАВНЕНИЕ В ПОЛЗА НА НАСТОЯЩЕТО

чсствоrо на нашата 11родук11ия сс
подобряпанrс дори с n1111. За кра:r-
но нрсмс .nостиrнахм? м:1ркз 400,
:J n рез пnс11едшпс rодшн1 - ?ар
ка 500. И най важното е. че това
rюдобряоанс на ?apsaт;i доА?е
Г.'IЗВRО от ОПl!Т?. f\OЙTft F&:'trpynax:1
нашите прш1з1ю.1ствt:11нuи..\\Othr,1
да се гордеем с.· .10(,p?t r111:uнот1-
стн. В моментз, при 11ат1•:11ето на
тези с?1сu11ат1сти, нмныс оъзмож-
ност да пrю11з1.1еждQме rолнмц
част от спсциа.1изиранитс цн\(r.н-
т11. И тorau:i, ксr:tто е нсобхол1-
,ю, rtt 11рn11зие>1,дамс. l\aro гово-
ря за качестsо1·0. Нt:ка то се раз·
бr,ра 11 .38 азбестоuш,tr11тов11те вэ„
лелия - ocra nечс наuшт,е тръ-
би и r1ло?ш. nсобсно тръбите, са
изв?стнн с внсокото с,1 качс-стно

crra на час 1авзr 110 18.5 - 19
тона КЛИННСJ1. ус.пеюпс CIIOJ1C;1
мен се д'ЬЛЖ?Т Ш\ llAKOH шн•,Lрг-
нн nодобрснf"я. 1ю и на м::?ft,.:,,1р-
ството1 косrо .nОО1,м1 хоратэ, 11а

доброtn rro:-шanaнc 1-1а тс:хuодоrи11·
HJtтe npouec11 и :.1?111ttните.

АНГ. Н11КОВ: lia? зиждате обез
праwаuаяето на комGипата?

Ж. ЖЕJIЯЗl<ОВ: Първоначално
э:шод:? нямаше 11икакви фидтри и

'беше много запрашено. Лрахопя·
uитс се .авиже.ха на облани. Елек„
трофилтрите на сухи 'lелници са
riocтanerш Л.01СОЛJЮ10 Cl{ CIIOMIIЯM
през 1953 год11uа. Пак но тnпа
време започна. ,1астичното обез-
nрашава11с mt оnаковзпвятэ. По
ГО!iЯМ:\ эапрашаемост имаше и в
АЦП, 110 и там този въпрос шс
се реши.

Ж. ЖЕЛЯЗl<ОВ: Бързам да от-
говоря: 1.Цс бъде rrре.красно, ако
комбинат Вулкан с.таnс тааiъо,
r{знъвrо аз ro оижда?.1.. llюкдJ:-.1 го
автом?тизирзн, ш,со!<1)nро11зuодн-
тспен, онсоtЮрентаб.;.,с11. •шст, със
ст:;бит1з11ранн ·кадJlи. 8 тона 0·1-
нтнсшtс има 11зработснн i>OHKpcr-
ш1 н:::шовс. Ето някои 01· тях:
вече се 11роучва nъrrpoca rrpcз
сп?дсащата година да 11:1 ,ш.,и?1
roprrвoro от 1800 к11ло11;1.1ор1111 за
килограм KЛhlll<Cp на 1350-14(Ю
кнлока.,ории. ilрсави11е110 с през
1969-70 rодщ1а да се направи
изпестюt реконструкttиs1 на 11rю-
изво.11ствата на ос1100.1та на нро·
учван11я. Още през тази rою111'1
u1? се механизират сух?1п: и моl\-
р11 мстшци; rrpeз 1968 rод1111а шс
се ,1еха11изира 110.nавансто ш1 ?1.1-

аут "" 111-та пещ. В кариерата R

блиЗ!\t'ТС Г()j\ИIIJ! шс t. t \fеХаflИЗН-
р;п 11Р1:1·11 Нf\(Чн.·сн. t·.1c.1. което се
OЧ:tl(ll;I YBl.".lИЧt'HII? ШI 11ро11эноди-
1?.r.11остт:t с Р?с4-:о 35 на сто. В
AUГI 11р," 11,1у.1uатн 1·одина ще
\"с ,юнrнра нш1.э nлr?чна t.1а1пи1tа
с к.,11с1н11 it"T н1 нрnнзооднтелност
,) ()(IO 000 К?. \(.1. ЧSTJJH ГOllllnJRO.
Пpen.nи;i..;a;i i:1.: ('1,шn така IJ

дщ:н.;. 1·tmr-м;1 прон:10(\л.(пm n.з се
:.IOHillf'ilT 1'?;1t.:8iiЗHOHHH уредби,
да Ct: СЪ3д:JJ1{· Olt:11:?fl Эi!В()ДСf(О
уч,,п11щ(: 1-:J 1юдrотnвка на ка.ари.

АНГ. liИl\()B: Накрая нзнво ще
н,,жетс за хората от Ву.,нан?

Ж. ЖE.ilЯ.:Jl<OB: I lpcнpac1111 cal
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номб1111а?а. НаА·11ов11ят II наn-rо-
.,я,1 хиынчесюt завод, която ct1·a
се изгражда краА Варна също се
11оеLш or ръкоuо11?пели, подrотвс-
Нlt n нашия .1111стнтут•. Впрочем
Химко"611натът поnrотви кадри 11

за )llloro други отрасп11 на про-
,1иш.,еността, за 11аучио·иаслсдо-
ватс,1сю1те ш1ститут11, nрсподава-
телн във в11сшите учебни завс?де-
в11я ...

ДИМ. БЕРЕМСНИ: Вашият курс от
1949 година е всъщност първата
школа за подготовка па сnецвалв -
сти за химическите предприятия -
знаете пн къ•е са сега хората от
rозв курс, какво работят?

ИВ. СИМОВ: След завършван&
на курса вс11чк11 работехме • ко.?-
бнната като пачапп1щи на сьtени
111111 11а корпуси. Ло-кьспо повече-
'ТО от 11ас (бяхме 21 мпаnежн) про
дължиха образооапието си II ста·
ваха 1111женер11. Cera трима са на
отrоаорпа работа о АТЗ - Стара
Загора, двама рабоТ11т в проектап-
скн орrаюrзащш, други оп1дохв
във Враца и Бургас- та ы, в х11-
}4Ическите заводи. са пачапниц11
ва це:rr;ове. Тук, в Димитровград

·

оста11ах?1с 11сп1ма - дис1:ечсрите
Бсличоосюr II Шопов, 1111tк. Христо
Сто11ме11оu от Базата за технv.че-
ско рnэо11т11е, Н11к().1:1 Сми.,ков,
коАто а нзчапш1к на rазосnасител·
на служба 11 у '111 задочно в ХТИ
н :1з. Пръснах ме се, каюо виж-
дате...

ДИМ. БЕРЕМСЮI: А канон ta пе-
рспективите за разnитне на XBi\l·
номGипата - предвижда пи се ново
разширение, усв0Rва11е на JIOBИ тех·
nопогии и 11роизводства? Как ще се
nсъществяпа техническият 11рогрес?

118. СИМОВ: !lo раз•1ет11те па
Ге11ерал11ата персnскт11D,1 нашият
комб1111ат II занапред ше се раз-
вива sато модерно х1шичсско
предпр11ят11 е чрез ДОПЪЛRIIТСЛВИ
каnитаповложення и усъвършенст-
вуване на техниката и техноло·
rията, а така също II чрез усвоя-
ване 11з 11ов11 производстоа. На-
кратко - през 1970 rод11на капи-
таловпожеинята ще nостш·nат
140 OUO 000 nева. До тоr3вз ще се
оъве де 11эцяло мззутната rззифи-
t<ация II ще се нзправнт съотв?т·
ш1те реконструкции rro пътя па
газовия траvт. Ще се построят
11nсталац1111 и цехове за trронзвод-
сrво ua охсааова кнсепина, кадиев

1111тра1, срфам1111ова ю1се,11111а 11

амониев сулфамат, раRски газ,
натриев п11росупфит, ?,ранена ки-
r.слине, фтапимид, антранилова
кис?.,няа. Ще се усвоят и много
други технопоrии и производства,
no които спелиалнспsте от Базата
за техническо развиrнс.: u МО)rен-
та работят. Лреnв11жпа се също

-r.ака в б•J!ЗНО бъдеще .;JIB за11оч11.!?
производство на t.омпrtекснн ro·
рове на база азот·фосфор·кал11Л,
да се намери н.:1.чнн за оnопзотnо-
ряване на фосфогипсо за произ-
водство 113 сярна KIICCЛflll3 11 UII·
ментов кп11нкер, да се разработи
тсхнопоrия за nonytJaвaн? на
СЛОЖIIИ торове...

ДИМ, БEPEAICIНI: И всичко това
ще raparrтвpa лк приоритет на Хим-
но,1бв11ата в системата на химиче-
ската промвwлеuост у нас?

ИВ. СИМОВ: Казах вече, до 1970
roд11na по обем на продукuияrа,
а по-късно по броя на произвеж-
даните nродунти 11, да се nаднва-
мс, по техническото равнище на
новите производства Химическият
комбинат в Димитровград ще бъ-
де 11а първо ыясто в системата на
бъптарската х11?шческа nромиrц-
леност.

Щастие е JI& можеш да се веселиш и радваш! Тези ж11знерадостnи
момчета и момичета, тези търсачи rra щастие, tа".-от· естрадния състав ,,1\n-
химнк" с ръноводитед Борнс Вълканов. Тях ,rнoro пы11 сме гя cnymanн 11

виждали на естрадните , полиуаrя, пре.1ввали са?от своето веселие у нас,
карали са ни да иэжиояваме'тръппещн миrоnе. Ii ето ги - те пан са орел
нас. виждаме rя на страниците 111 •естняиа я сякаш чуваме зв}'Чl!ите •e-
Jio.iiiiii:"мenoдвиre па мпадостта, на търсещите щастие!
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БЪДЕЩЕ, КОЕТО РАДВА ЦЯЛ ГРАД
Интервю на нашия сътрудник Ив. Жеглов с главния инженер
на ДСП „Електропроизводство" - Димитровград, инж. КОЛЮ дИЧЕВ

•1„ жеrлов: Гъй като сега се че
:твум двадесетrодвmпи11ата на дЧ·
11ктровrрад, кажете с ияке nко думи
каuво е )1ияалото на еяекгретоко-
.аото производство в града?

к. ДИЧЕВ: Миналото· на елен-
/роnро11зводстuото в Днмигроаграв
н no-cneu11am10 за ТЕЦ ,,Мар,ща"

·:-э е такова, чс не може да се раз
каже с няколко думи. Строител·
C1fJOTO 11 монтпжа па цеиграаага,
беакор11сг11ата помощ на Съвет-
С'fИЯ с1,ЮЗ и съветските специали-
сти1 обу11еш1ето па кадрите и на-
'впиsансто им в сложната експло-
!""3цко111?а работа, е цяла история,
за t<OJ1?o още няма 11аш1са11 ро-
мtШ ог..пашите шtса?е.,и. За. изви-
в:,яите 16 год111111 от пусканего 11а

аептралата нашите енергетици
?взха най-говемиге майстори в
'r.JJ1 професия, порапи което ТЕЦ
.Мариаа .3• се превърна в ковач-
1ilша 11а капри за ропната енерге-
-тикв. Къпе II коако са специааи-
'стин· ивлсэаи or тук, за да по-
ставят трудното начало в други
'це1rтрал11, груано могат да се ив-
броrтт. Ще спомена -саио виж.
:AвreJJ Фимrюв, който сега е ди-
j\eК"IOp па ,Марица-изток•-!, инж,
Дммнnр М1111ков -rnaReн 1111..е·
нер на същата 11с11ч,ал3, инж,
Христо Хубеноu - rnancн инже-
нер на ,Марнuа·11зток"·2, l{11n1tn
Иоавов, Апгел Георгиев, Никола
Рачев. Велю Веселипсв, Делчо
Крапев Ii други, които заемат ръ-
кововпн вльжпостч 11.1 централи-
+с 6 Кремчковии, Цевня, Русе,
Бургас. ·

Во най-важното эа ивс е, че
м<ЖАУ централата, заработила
преди Jб говини 11 сегашната цен-
трала има голяма разаика.

I'll;. ЖЕГЛОВ: ииевне това ще
4ъде • итервят въпрос: Какво е
о&с:тм1яа,1 неяектавът па иентрвва-

та за нзвкнаявте rодипи?
К. дИЧЕВ: По време 11а строе-

жа If мопгажа TEU .Мариu:?·З-
беше най-голямага в страната.
Днес тя о една от малките пен-
тралв, централа със стара техни-
кя, но ако направим едно сравне-
ние с миналото, ше R1111им колко
эначитеани са промените в нея.
Направени са много подобрения,
с които се улеснява труда на ра-
ботниците, старата автоматика на
много проиаволсгвепи процеси е
сменена с нова, съвременна, ефек-
тнона.

Така например внедрени са
електронни триимпулснн автомати
яа аолоэвхрапване на котлоагре-
гатите, Инсгчвирани са авюмати
.горе11е• 11а всички котли, с които
се осигурява автоматично подава-
не па въглищата към 1tешнтс. С
помощта на автоматите за нато-
варване 1ia мелничните системи
се доведе до икономия на елек·
троенергия за врахоиригогвянето.
Увеличеии са нагревните повър-
хности 11а паропрегревателиге на
два котела, коего воан до пови·
шаване на теыиературата на па-
рата пред турбините и до иконо-
мически ефект от 22 000 лева го-
дишно.

С тези и репипа нововъведення
о областта на автоматиката се по-
стигна висока производителност
на монтиранете мсшности и под ...

държане 11а опгимаяен режим без
аварии.

Ив. ЖЕГЛОВ: 11 още едно ,?алио
запитване, др. Колев, какво е бъде-
щето на електропроизводството в
Димитровград?

К. ДИЧЕВ: Бъдешето с голямо
11 радостно за uепия град. То съ-
що е съсредоточено о ТЕЦ Ма.
рипа-В". Неотдавна тук бе п'риет
плап -прогнозата. за по-патагъш-

яото развитие нн гехническия
прогрес. Като най-значигелно от
мероприягняга, ко1!10 ще се осъ-
ществят в близкото бълеше, е ре-

·

конструкцияга на един пврогене-
рзтор. С нея ще се увеличи про-
ивволигеаносгтп на пара от 155
11э 220 тон-часа. С топа ще се
реализира икономически ефект от
около 240 000 лева годишно. Е11-
новременно с реконструкавятп ще
бъдат пояиснсни и съществува-
шите прахссисгемн с мелсши nеп-
rипптор,1 ..: дво,?1ю 110.мапно раэ-
?оди за см1111ане:то на въrл:11шатаJ
което прави 4 милиона килов&т•1?-
с-а 11?<оном.?я годишно со,ю а:1
?д,ш naporeuepaтor,

След окою1ате.qното зао1,ршв 111е
11а всички реконструкции до 1970
rоnниа, центрапаrа ше работ11 С
спин эавишеп капаu11тст на по·
пезно мnств11е, коn1·0 ще nостиz·-
не 33,5 11а сто 11ри сеrашнu nопо-
жен11е - 29 на сто II значитст,о
ще се намаnи разхоп.ът ltiJ. е.,ек?
трос11ерr1tя ва собстве1111 нужди.
По такъв нач?н ТЕЦ .Мариuа-3•
ще се превърне в една модерна
с.,сктроuеnтра.,а с разход 11а ус·
довно гориво около 370 грама за
киловатчас н ще се нареди до но-
вuте IIKOHOMIJlfCCKИ ценrрзли в
страната. Скоро ще за110•1нс и ре-
ионструкция 11а турб1111ите за уве-
личение на тяхната мощност.

И накрая, нещо, което го няма
във вашите въ11рос11, Това е пър-
во;.° разширение 11а ТЕЦ ,Мар11·
ua -3, к<1ето ще започне през 1968
rо11и11а. Туи ще се монrира блок
or котел II турбина с мош11осr
125 мегавата, пр11 с?rашш1 мощ.
ност на двете турбини 50 меrаuа-
та. Това е може 611 наll-rолямо1·0
мероприятие за града, което ве
може да не радаа всеки ж,?те.о
на нов11я град.

Мнньщ,tk•11i I ?,q,1; r,на. Снимката. ноято" no1iter::aм?в?1,,u:
.. - hв1н. ,нна 1ова е Т1!'"'

на опереп111я теа,ър НЪ/d l<упту
т nослевната nос;таu-

рн?я дом на м1,ньора.

ТЛКИВЛ ПРИЯТЕЛИ
1Ш!1 от 8 с:тр. l!ФEE!Si!В .Парни кот,,я•. А Светла ще rм

11оси па Павел.
Не се wиш?оаше ден, в 1'01118

да яе отиде n•кon nри nero. '
А koraтo Павел ' оздраВtl •озе усnеш110 вси•ките си 11Blllft'8

тоя с 11асълзепн от радост ?re опита .а.а благопари. iJ- Ня11а эа какnоl - отговор,.:..
ха му всички. - Що за другар,,сме, .1ко не сн noм.:iraиe ед11п n
друг!

На истина, що за другари са те-
зи С1.оетск11 младежи. Иcr1JПCS11
дpyrap1t, е4ню1и, CПJJO'ТtRИ, ro,._
от сърце да Jtротеrнат j)'Ьka паизоставащия.

Този спучаА lie можеше NI неразвъпнуuа студеlfТНТе-бЪJ1rар11 -
Идан, Ствпри, Наска, у конrо на-расне още noneqe rорnостт• tжив?qт » учат рамо АО ? с
1'3кнва приятеан 11 .11ругари.

лен да се ?tэиъчсnшt _ Светла
стисна iоnпата ръка на Павел.- Не бива... Аз съ1t болен
or туберкулоза. - и при Т1tя ду-
??т:?А

дръпна ръJ<Лте си от неn-- Бива, пс бива, ще иnnам! _
говореше Соетла. _ и ти ще
оздравееш... И ще бъде" 11ак
эаслно!

С,,ед оvед Павел постъпи в боп·
ющаrа и оr.тана там: Веднага В!\
другия де11 всички 6 t<ypca се СЪ·
браха на 11зоъпрсдно събоание.
l(ак 11а 11омоrнеи 11а Павката?
Какво "ожем да наnравии за не-
го 11>1е, другарите му? Това бяха
оъпросит?, комто из,tъчваха всич-
к11, но конто трябваше да се раs-
ре.ша,. И решението е взето. Во-
лодя ще води подробни записки по
tt'еорип за механш,митс. Галя -
no .маш111ш11 елементи·, Ир.1 _

.•••••!!111••···················-?7'"-·········-?;.Вlll8DBlll•lli&
Елена НЛНЕSЛ

вмa.es!l!Jiz!a!!'Вl!s,?tшшi....1!81111111....li8ii...

к ОГЛТО И31<АЧ11Х трет1111т
еrаж н:1 новия вулк:шски
бпок в 11с11търа 11а ,·рала 11

натиснах копчето н:1 зоъне·
ШJ., отuори мн човек със С3МО·
бръсначка о ръка и с 11асапун11-
сано лице.

-Добър д?н!-nоздраuих аз -
Иsоинете. Търся дrуrаря Иван
Янков.-Да. Кажете! - шt отrо,юри
той. Чо1Jек, срrде11 11а ръст, с
лроwарсни KOCII, KOJtTO се СЛИIJ3·
жп с белотата на сапуна. Две
тъ1,1ни очи ме гледаха сnокоЯно 11

дружелюбно под стряхата на го·
· 11еми черни вежди.

-Другарю Янков, както пече
еваете, наскоро ще празнуваме
IUl8Аесетrо;J.ишнинаrа на нашия
трад. /lo тоя слу•rаЯ искам да 11а-

n11ша нещо sa Ьас.
-Б?аrодаря за оннманието, 1ю

много се извинявам •re Jteмorа
да Ви приема - б ъ р з а м.
Пpuu в я к о п к о де11а дъ-
щер11 ми се омъжи и сега отивам
.ва rарата да посрещна сва?овете

&ОГАТСТВОТО
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-11 се уошхна. В усмивката ?ty
имаше и з:адооопсmо 11 гордост.
Mel{a, 11рняrиа тг,пп1,яа 11эпъчьа-
ха 11 оч11те му, о ко11то се беше
отразило бащ11иото сър11е. Те с11-

каш ?азоаха: .1:!е се сърдете!
Както nиждате рабо1'ата е неот·
?ожпа.• У.rооорнхме се за другия
.пен.

На другия ден по съшото оре·
ыс баn Иван "е nосрещ11а от пра·
тята с думите:

-Ех, зашо не беше в•1ера тук.
Неочаквано ми дояде и гостенин
от Сnф11я. Mon npy1·ap от отряда,
сега rю11ковник-nреподавател във
Воен11ета академ11я. За 22 1·одн1111

това 1111 бr.шс uтората среща с
него. Целият ни живот премина
като 11а лента. Споме1ште оживя-
ха. liаистина хубав ден. Двоен
празник. Но. , . Заповядаnl

Седнахме.-А сега, откъде да запо•ша?
-ме попита то/I -Какво ви инте-
ресува?

Как да му кажа какоо ме ин-
тересува? ЖивО'Та на човека е та-

кова нешо, •1е без да го ПО3!13·
ваш отбл11зо IIP. можеш да го
делиш ш, оаж1ш и ?1а.11оnажш1 не-
ща. И1,1а живот, в коnто всичко е
важно. Да живееш близо 11опоо11н
век 11 то П()ЧТИ nоповината о наf.1.-

бурните революuионин год1111и.
Тогава, когато энамс11ата на бор-
бата плюшяха окъроаnеш, над
родната земя II птиuи и хора
търсеха просени эър1tа 11з rnan·
11итс ниви за .n.a nроn.1....1жат жи-
нота, нш1 който тежеше голямата
ся,rка tla пречупения кръст. Как
да определя какпо "" трябва?
Нали исках да зная нещо повече
за него, за човека и гражданина
на нашия град. Добре. Щом е
така, века разказва. Всичко. Под-
ред.

Отново ожиояха 01111я JIНtJ. Дни-
те на борбата, заr1очнзпи за него
от есента на 1942 rоnнна, когато
постъпва в РЕМСА. Читапнщн1t
групи. Вечериuюr. Събрания. Пър·
вите ремсовн групи о рnдното му
село Сенапово, Ямбопско. Довери-
ето на друrар1tте и .•. 11мни11Т

?;??:,?_еrнш
и несгоди 11артнэансжи

Ето я tt пъроа13 акция. Първа-
та среща със с01ъртта. Трябва DЭ
се nрРвземе мина •Чуwерна· ох-
ранявана от 20 души 00А1111цн.
Цел: Мината да бъде 11зоаде11а О'Т
crpon 11011е за 4-5 месгuа н чер-
1юто злато да не спуш11 на фа-
uшсrнте. Да се снабдят с оръ·
жuе tt хра11а.

-Jiямахме какво да нnе". Бях-
ме свърш1111и вс11е всичко. Преди
да тр1)rнем в акция бях нп пост.
Глады ме разкъсваше. А пролет·
та ве11е бt>ШЕ' разлисти.па д'hрв?
та1'3. Бях •1yuan от старите пар,и-
зани че буковhте лнсrа били мно-
го вкусни II затоьа p(ШltX да r1t
оп11там. Откъснах едно л11сrо и
1-0 изядох. Видя ми се вк)·сно•
С.1ед туя още едно tt оше...
до?ато се 11ахра11их сравнително
дооре. Докато 11дях листата, съ·
жатш.1х че няма ?алко con, си·
турио така щяха да бъдат още
fJO·BK}'CIIИ, Така ПОТСГЛIIХ за ttЪp·
earn нкuня, която мина сполучли-
во. Но та,t осrгвихме първия
си npyrap-M< мч11п, коllто умря
до ме11 11рон1tзап от враж11 кур·
шум. После :it..1 него едuо момче
от отряда написа 11есси, която се
пееше из С.'111Венсю,я край ..•

. ..Ето го и 9 сеnте•tврн. Дълrо-
очакоi1sатu свобода е извоювана.
Но борбата продължава. EJtнa rо-
дшm в редовете ua МВР в Сли-
ве,1, а след туА... Дн•1нтровrрад.

l't,ладото, току.що създздено
семеnстоо е сред строителите на
на новия град. Малката бохча с
оскъден багаж е осичw:о каквоrо
имат. Впрочем пе оснчко. С тях
е любовта и голямата вяра в
утрешния ден.

·

-На 15 август оmразнувах с
друrэрита си 20-rодншеп юбилея
-работа във Вулкан. Не е малко,
нали?-усмихна се тоя. 20 roднmt
в едно и също преnприя11tе.

Оrначапо започнах к:?то ковач.
С4ед туЯ WОИТЭIКНИК па ТЕЦ

Вупап. Есепта, мен и owe 3-4
души ш, пратиха зз 6 м. па спсаиа-
лизацн,? о Унrарип за .Ila може IIO·
rато се вър11е>1 да поеwем ,асsn-тата о 11ооосrроя.цото се лцлк·ьм завоJLЗ. Сле.11 като се зazn,p-
iiax от там, nечс като спеuиал,1ст
-11ри тая ауиа mA се ус11ихн:,, и
добав11-10 н-ьv едни с.пещtалнстм
бяхме? 3а целия сн престоА

-•
Унгария съм рабоr,tл само иа-
колко дена на l1ашина. Но кахто
и .113 е.
Мяшнннте !J>Ябваше да б1,.Qт
>1оптира11и в срок, коnто просто
беше 11еоъsиожен. Тогава cъз.ifa-
Jtoxмe 11 11ървата партияна opra
11нзашtя о АЦП. Две сед,tиuи nD'I
ти 11е съи се прибирал в к,,щi,':'
Та" се храпехwе 11 1311 спяхме.
lio ЬIЗШIIНЗта 38 която ОТГО83рЯХ,
11а 22 .11е11 беше sавъртяnа. Тога-
ва 11олучнх и ор?еи. ДоЯде експ.111-
ата111tято. Доядоха н owe шно-
пеиите труднос,11. Работп1щmе
ноnн. Никоя не разбира от това
пронзвоаство. А вне „rопемктt
сr?ецнаянстин т•1чаwс от маш•а:•
Ila машина II се иъчиw да опра-
вяме грешките. Качеството лошо.
Дори на една к1р1tкатур? в Сrьр-
шел, бяха нарисvвапн как браку·
ва1111 тръби са скри?,и эаводз, or
която нншо пе се uнжnan1e. А то
така си и беше.

Но ... всичко е Вi:Че MИIUIIIO.
Труnностнrс се 11зживяхо. На)'·
•шхме се да работнw както .рАб-
ва. Целият ко11б11ват, АЦП
тзкз щ1 се е виилипо, че чувrrвам
завода като споя. Никога не бвх
ro напуспап. Напроn1в 1tсча "? се
11 моtто по11nпевне да рзбоt11 JJ5.

Tasa се бяхwе уп11сапн в apll·
назки, че ие забелязахме как са
"'"нали 2 часа. Два часа, пре, 11<>·

11то един живот раз.писти аюите
дни, m,nНlt с бури и с.n,вце.
1:Аив живот отдаден ва Пapтнllfl,
ua Родмвата 11 на ш1ш11я ноа rред.
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CPIIUIA НА PEAAICTOPH ОТ :ндWЕТО ИЗАА.НИЕ С ДЕЯТЕЛИ НА КУЛТУРНИS1 ФРОНТ ОТ АИМ,И.ТРО6ГРА/,t

Искm?ме в навечерието на двайсетгодишнината на
н11n.1ия град да поговорим със секретаря на Градския
народен съвет др. Иван Граматиков за културния жи-
вет в града. Той обаче ни поднесе една изненада -
организира среща на работещите в културния сектор
и културните дейци or грапа с редвктори на в.•Деай-
сет години Димитровград". Тази среща се превърна в
хубав разговор не само за културния живот, но и за
реяице други проблеми на града.

На срешагв присьстеуваха Иван Граиап,ков - секретар на
Из,rьпкома на ГНС. Ненко Запрянов- инструктор в ГК на БЮl, д11·
1111n.p Дулев - секретар на градския съnет за изкуство II култура,
Ма.lнн Дн11овскн - началник на отвеа „Народна просвета", дирек·•т на Народuата бяб,шотена „П. Пенев" И1111н Танчев, пиректорът
1m 111J11ея на ссанаавстическото строигеасгво Ant ксандър Данчев,
.воввят режисьор на Работническня театър Амир Абас, директорите
ва 1.уlП}'рннте лоиоес къы Марбас II Хн,1комб1111ата Нннола Капра·
.1118 н Александър М11хаАловски, ръкововвгевят 11а гра тския радиовъ-
вея Аото Нинов, упраьигеякага П1! кино Дружба Марпя Попчева,
яреповавагевят по литература Георrи Васнпевски 11 няколко самовсй-
ци от худо"'есrвепите ноаенгиви в града.

Раегоеорът поведе другарят Ив. Граматиков.
Ив. Граиатнкон: Струва ми се,? трябва да равиепии иисли не

• сферата 114 сдпо строго офицнал-
80 васедвцяе, а да направим един?о аепринулен разговор на
JDPa. конто работят малко или

ИВАН Гl'МIАТИКОВ
.. мноrо в култур1111я сектор, меж-

лу ьоиго fii:x,1 ишикн- ли редица
въпроси ... До сега в I ащия грьц
иак11юч111сJ1но първенствуващо
иясто эасяп въпросите на сгрон-
тr,1crooro? тr·и.1 е съвсем сстестnе-
110 11 т.п:n , рябва да ёъке. Но ко-
гаrо u послелна сметка това
нввустриаапо строителство събра
вората тук, 1 с саия поставиха въ
r,poca з.1 нупrурn11я обn11А па 1оз11
rpaA. ЛJ явприиер бих поставил
едш1 въпрос, който много често
се поввига: яостатъчни ли са гри-
жнге, досгагъчио ли е осигурено
аа евив п ьапоаенен куягуреи жи-
вот II ОТАИХ II нашия грав. Бн
сле.nоэ,110 ? се постави въпроса:
.аосrат-ьчно mt са куmур1ште ин-
сгнтут« u илшвя грап, на вигота .?11
са 1Н11...'Тuтут1· ,1: които ниа?tе? .И един
въпрос н , гасгга на просветата-аа иашая град яного сериозен с
вtiopor • ва лвгерната перспектива·
в 06.,ac?.t на учианцшото дело,
JJa1·ep11t е, кснто ние иыаме, са
осгзреан каго посгройки, nu оё-
3'18e}t{;:.Jl1t>TO са на ниско ниво.
Изг11е?.з.а r1янои хора иислят, tie
е востатъчпо да направиш бараки-
те, да ст.ож11ш една волейёоана
мреж.1, яа туриш един казан н да
еъбереш vчсн1щ11те... И трябва па
се постави оше един въпрос, кой-
,о има особен" връзка с куптур-
вето 11зrpa?att<' на града...

Репаина: Например, за буд-
1штt:: ..

Ив. Тончев: Архитект Д1111ит-
ров поканен ли с па разговора?

Ив Граматиков. ТоЯ е в от·
вуск, Тез11 буоки се цвъкат без-
JIОЗборно II особено поспедната.
JUЖ'to се Ci'10>:'<I' на лицеоата стра-
ва на оул.• 1 . Димитров• ...

Реnпико: В тощ спучаА ro11
11111.:титути биха мorn.1 .а:а се на-

месват?..
Ив. Граматиков: Са,10 Изнм-

ннтелюtя комитет при съвета.
М. Д11мовски: Що,, nраоят па-

аар II промаат ракия до самото
у,шn11ще...

Ив. Грамвтнков: До уч11п11ща-
та, до nредприятнята, 110 мю?ите
11 други обекти е 3Збранено да се
11родават 8ЛКОХОЛ111f l(aJIИТKII. Оr-
деп ,Народна просвета• е з:?дъп-
жс11 да изисква от· органите, КGlt„
то 1ota'P власт да вземат ыерыt за
закриването на тези эаuедення...

м. Димовски: Те сега се 01-
криват...

А. Абас: От ко„итета по 113·
куство II купrура проявяват 1111те-
рес 1п,м Рабnт1111•1есния театър.
питат каква нужда 1t.маме н обеща
ват помощ.

с. Сидеров: Струва "и се, че
в наUJИя град би }IOГЪII да се СЪЗ·
даде едю1 хубав Работническ11 1еа·
тър.

Ив. Граматиков: Колко само-
деnни дра•1ат11чнн ко11ект11в1t има-
ме, Дупев?

)1.. Дулев: Десет.
Ив. t·раматиков: Радостно с, че
комитетът желае да помогне тъй
като на другарите иъ1 св 11зuест1ш
културните 11втсреси на нашия
град 11 възможност11те щ1 в тоuа
оrношение.

С. Сндсроn: Се,·а, за да се укрепи
Работническият теат-.р трябва па
бъде 113 ПОДЧНIК'Нllе It Я К Ъ д е,
а не •зобщо II да 11ма 99 души,
конто да го командват.

Д. Дулев: Тук с нсобход11мо
ла поставим uъпроса и за куптур-
1юто ст роитспстао. Как строи,?
ние? Нашето сrро11тР,1с1во с де·
моде, примитивно. Това с мое
мнение...

М. Милков: Наистина. имаме
такива примери. На мапкото дете
роднтепите шият по-широ1<и дреш-ки-да може д3 rн нос11 110-дъл-
rо вре,.,е, защото то р3сте. А ние
имаме r1ост росш, някои неща,
J\ОИТО още re1·a се оказuа, че не
могат да эадоuопяват нуждите ю1.--

ДИМ. дУЛЕВ
Сякаш rраnът 11и не с мпа?ен'еu,
а обрече11:1 на дож,,вяване стар11на.

D Дулrв: И още нещо - аа
кул1'ур1111Тt." к:1.nрн в Дtrм,провград.
H..ic1,.opo мн каJ.1ха: Вече 11 1\УЛ·

ftEHKO ЗАПРЯНОR

турнн LIOf.lUitC си„ ю.1:1те, 11 клуб
lfll културните ,1е t1ц11 сн имзте, а
кажете сега, (\Т 1,.ь1rе ,1ожс JJi1
пrtercтe кудтурни деl!ш1? Въnро·
сът с съuсем . . . :м. fttl!JIKOB: А •ащо се ЛОЛУ·
•1аоа тана. Ду.,ев? Защо uма IIЯ·
какъо оr..,нн 1щ 1<ултуршt квдрн?

д. Ду.?ев: Защото 11а 1<ут·ур-
н11 rс кадри щ,у,·адс им се осигу-
ряват IIО·добри усповня за робота
11 ж11сот. На Димитровград са
необход11ы11 прсnо!lавзте11и no му-
з11•а. ГруА•,о Попов и Чернев f:св
нрекапено 1штon?J)(!IIJ1. Необход11м
? ръtоfюднтеп на балетна шКоп:t,
11звъ11 аuко.·1:?та нъм П11gнерския
дом. Може да С&. no„иcn!i за наз·
начаоане на хупожнинн wьм ну,1-
тур11итс домове. Художници, ко11-
то д? имат завършено ви.сше 06,
разован11с. И да се- нанери въз-
можност тия хора да t11.дат добре
}'CTJ)OCIIИ.

М. Мипков: Дулев, един въ11-
рос. l{ак n11ждаш работата на куп.
туршпе до?юве като начплнш< на
отде11 • Култура•?

Jl. Ду.ое11: :?з11nчнnха да 11з·
пъ.111яват пре.а,назнз11еннето си и
11р?ста11аха na бъдат саыо кш1а.

i\t. Милков: Достатъч11:1 ,111 са
според теб xopnra, 1<оито работят
в тях?

Д. Дулео: Т11я хори са 11рсвър -

ЩlТН •••
Ре:rrлина: ... , В момчета за

11си1пю.
• Д. ДуАев: J\\еропрwятията кои-
то те провеждат трябва да бъдат
110-окрупнснн, да се влагат в тях
повече срсдстnа, 110 да бъдат на
в11сота.

Иu. Танчев: Тън„о ста11а ду,,а
за ,1ероориnт11ята. Ииа един осно·
нен nр?шшш -съответствие меж-
ду съдържа11ие и фор?1а. Забр•·
оен прннuип. Спещ1впно в. обпа-
стта на к11игпта - обидно е пече
да се 11рзоят no 11аwнте проllн•ш-:
.1е1ш 11редпr,ият1ш такъо тип чнтrt·
тспски ко11фере111111и. Л те 11ро-
дъ11жзоаr да бьдат корошште
културни мероприят11я. И освен
прозяокнтс нп чнтатст:пс, дру1·0
не могат -да прецизникат. Защо?
Процедира се 11р11бл11з11rеп110 така:
1\ажстс какво 011 xi1pecoa 11 този н
тозн repoit? ... Таюша 3нал11з11
11е се нравят II о nро1·и>1на?ияrа. С
тази остаряла п11тсратурна техно-
лm·11я ,рябва да се прекрати. Чита·
, елнте отдавна св 11адрас11а.1ш тo-
u:i шшо за. ра.1611ра11с на. {Щтера-...:...;
турата и 11скат уuаже11ис на нв-
тмtкта. Рад,юто, тепев11эиятз, ки.
1юто II театъра ra1<a рязко 11ови-
ш11ха изискванията на хората та-
къв 'uкус формираха, че ст?ваме
сwеш1111 като 11м предлагаме залъ-
.-апкп.... IJ нашю, град има 18
вишист11-т1тераторн. По еАна лек·
цня - 18 за ,·оди пата. И някоn-
ко rостува1111я от Ооф11я - това
uc11e з11ач11 ттещо,

Н. Запрянов: Само е u·ьзд?1111к11
тая работа, дру,·арю Танчев, !'Яма
дn стане. Ние u грапа имнме н?
малко ;штератори, 110 нямаме орrа-
1111з11р1иа работа. . . За каарите.
Всяка година о нашия граА ще
,?анършват 800 учею1ка ос,ш К413С.
О r тях няма IU1 таnанта във .&СИ'J·
к11 секrор11? Трябва да се изц11р-
nаr, да ct подпомагат, за да ?ю-
же оnед 5-1 О 1·04ин11 ,ца си има
местн11, родм11 се н Д11•штроеrрад
д1шпо'!-шраuн хора. Вс1111ко r.nъp-

заНС'I с nере?шдата ще се реши,
но дру rото - за 11епосредсrве1111·
;с кав1ш е по-труден въпрос.

В псрспекr11ва трябва да се за·
ло•1не работа с подрастващото
поколение н да създадем специа-
листи II културния сектnр. Дру-
гарю Грамаr11ков, носи п11 подрэсr-
ваwото ПQнолевне всички таланти?

Ив. Грамат11коо: Би следвало
да !If" бъдем дна11ектнщ1, ако оr-
рёчем това •..

Н. Запрянов: IJ много сnучан
н11е говорим за материапната ба-
за, лет11ме бързо на11ред, а не
разрешаваме стоящнте пред нао
сжедноо1111 11р"бле""· Нашият crpoll
с силен II въпроси за материалната
страна нз жнво ra се реuшва и в
краllна сметка ще се реши! В
друго 1111с закъсuаме. Със съзна-
нието, )IJtporneдa ...

М. Пеnчева: Прооежпа"е една
лектор11я с 6р11rадир11-среднош-
копu11. Една трета от тях носят
}(ръrтове. Е, ком сомопът не може
ли дn направи нещо, за да се сва·

МАЛИН lНШОВСl{И
дят тез11 кр1,стове? Може! .. Ид·
взr, rпедат ф11"'1а .Димитровград·
циа, в11ждаr каю е изграден този
1·рад II се смеят. Изпизат някои
:\tЛс1дежи и си казоат: Това е вs1-
тър работа!• А п1я :хора, които
са 1·аз1тв калта до колене. . Това
беше "сж:1у впрочем. - За фил-
мите. 1 lосещаазт се пооечс зрсл11щ.
ннте ф1ммн, а филмите с големи
художествени досто11иства не са
лредпочиrанн or 11яко1t мпаде-жи.
И друго. Преди ма.1ко Сашо Да?-
11еа ми зададе сд1ш 1акъо въпрос:
Попчева, не те ;ш дразни А"деисто
на семки n киното? Аз постаоям
съ?ц11ят въnро? пред ГНС...

й. Нинов: На мене, а 11ревпо-
дагом, i1e и на другите, този ра3
говор се х.1рссв.1, тъn като се
засягат интересн11 въпроси. Сашо
Давче11 си спомня, че даже и за
11акаоа дрсболнн, каквато са се?t-
к11те, говорихме лред11 5·6 rодмни.

I lo някои други въпроси също
се е rооорило, nзе?шт се мерки,
а после отноnо си остават на за-
лен rтан. Искам .да засегна оъп·
роса за каарите. Да вземем при·
мерно един журналист и.111 uяка·
къв друг културен работ1111к н
един ?tаrазинер н r11 сложим на
везните двамата (в нинакъв спу-
11аА-нс. 11одпе11яеам ?,аrзэ1шсрската
р?бота!), маrзз1111ерът ще наrежи
11ове•1е отколкото културния ра-
ботник. Ето· една от причините за
отлива на културш,те кадри ..•
И ыимохо4оы, ако трябва да ес?е-
тнзирамс, не трябва ли да прек-
,ратим о модните ,,ревюта" ло бал-
кони ,е? Грозно el А има наредба
от съвета. Защо се издават на·
редби, щом не се спазват.
Ал. Михаl!ловоки: Базата е ос-
новата на нашата работа, но ми
се струва, че зависи много и 01
•tинцнатнnността на хората които
работя11 в този сектор. От нея доголяма ст?пен зависи и разреша-

ването на някои вънроси за „1:
териалната база. И друго: 11ъ11рос
11о"'ер еnно, коАто трябва да рс-.war отrоаорннте ръководни дру-
гари е 11зrраждането ti•
детrк11 до" ип11 дворец на нулrу-
рата. Toll би могъп да разви11а
всестранна АеЯнnст • • . И ощ<,
друго. Изграждането на к11убоnе-
110 1,нтсреси. През зимата u11e оа-
nравнхие клуб 11а пюбнтел11rе оо
муз11ка, n конто влязоха о•опо 10
инженери от Х11мко)16111ш1·а. С·ыо·
31,т на Бъ•rарските номnозптор11
пое шефството изд този 1<nуб ,,
за него се зновори 11е са"Ч> ,?,
Х имао„бината . . . Трябва па <с
помисп11 no тез11 клубове •

Ал. Давчев: На нашия ф?-,-
се работи трудuо. HQ ето_ та!!,
среща, която не трябва да ?
едн11ствената, зз да ??оже въпро-
сите дn бъдат обсъждани от по,
широк кръг хора, да бъмт..освС'\'-
лени, разбрани... К:?кто се каза и.
11ачапото, вие работим твър,t<,
прим11тив1ю. И11ам средсrоз, 110 111,
мога да купя магнетофон, коlто -

ми е нужен. защото ,ша uареюа.
Бипо обзавежмнс... Точпо оех.-
вежпанеl Kora нне ще се обзавс
дем с технина? Това не с· пущ;.
Не, ч? е хру>1вэне ua ·иваu Та,?-
чсв ипи на Апексапдър Давче?,,
или на някоя друг. Cera съм "
преговори С ръководството 113 мv·-
эея-. Яворов• Искаые да ни состуu,·
лрез втората поповина на ОКТОЬI·
ври. Ще видите с каква техпш<а
ще доАдат другарите...

11\. Димовски: Тук бопш11ист-
вото са куптур1111 деАuи, саыо •и"
с др. В1с11.1свс•11 сме предста•11-
тели на учите.1JСкото съсловие..

Репл111,а: В11е не в.,нзате пи а
кръга на ку.мур11нте...

М. Димовски: Влизаме, раэбн·
ра се. Наред с ос11•1к11те с11 кусу·
ри, 11не вървим в rа,т с ку.1тур.1 ·

та. Постаоям такъо uъ11рос. Не
11асажда1,1е ли с множсстоото ме-
роприятия формализъм? Посочвам
пример. Провежда се да 1ш11ем
общоградско •1ества1•е ип11 rtО·доб-
ре - 11якаана лекция. Това "
ху\\авn. Jlскци>1та. разбира се, ще
бъде 11птерео11а э• 011редс.1ен кры·
хора, които нм:1т някакuо отноше-
ние ?ы1 темата. Получава се 11ба-
11с тана, че се канят едни и същ11
хора. А сти,·не пи работата Jl.(I
лровап, нед11ага се дава но?1апдts
п..а се ВД11ГНЗ'I' толкоз Н TOJlf:0:1
ученнческн паралелки, за да се
11апъп1111 за.,ата. Да. ·и у•tс·ници-
те слушат лск111,я. з:1 която изоб ·

шо СИ нямат ПOIHICHC или П'ЪК е
неподходяwа за тях . . . Ние
имаме и Apyr грях спрямо учеuн -

цнте. На.шата rнмназнн беинt дон
пъти Н1:щ1юна.11е11 вървенен no ОТ··
ношенне на обз?аве-ждане и 11are·
рнал11а база. Cera нашата rи,,:на-
з11я с на 11ослед110· място в окр ь-• .

МАРИЯ ПО"!ЧЕВА
,·а по отношение 11а оборуд1'а ас.
обзавеждане и up. . Завър1u вям
с това: Да се помисли много er,-,
рнозно за нуждите на neuaтa·

Много 11еща се казаха на тазв среща за иу1турввя живот в„ на „и .1
11пад град. С болна и заrрвжевост. С онова недоволство и веспокоlfбв1е.
тиовчви за истинските двмитровrрадци . . • Поместваме само малиа • '!&Cr
от стенограмата на разrовора. Искаме да се извоввм за това ва участuвците в него и 11а нашите чвтатепв. Вярваме - те разбират. Всв?,ш
вро6пе11в на едиu град, ва ДвмвтровrраJt, не моrат .11а се воберат в е?пп
сrрnввца на вестнниа.
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• Световният и олимпийски шампи-
он Еньо Вълчев опровергава прог-
но эата на специалистите.

• Странички от биографията на
шампиона.

• вместо уче.отие в републиканско-
то първенство билет за до ма-
шен отпуск.

Едно мо?че ти_ча по цял ден спец футболнат а топ-
не. f\ когато топквга я нямв, иоичего се бори с дру-
rарчетата си. Футбол или борба? - това е въпросът,
нойго трябuа да реш,1 момчето няколко години по-късно.
Бащата обаче е на друго мнение - ннкакъв спорт! ...

Ионф.uкты с r.ащата се изгааж-
.u. Еньо нз6яра 6Ор6атг. /!о азвел-
•?!11 разбира. че мечгвге С< достк-
rат трудно. Жсланнето н 0>16нцяята
в 11ача.1оrо uомаr.:1т съвсем ма.1ко
аа 11.11ад•я бор,, . през 11ър11ата rо-
дина в назар•ато той вижда гепя-
JI само на кивцекрава и очите му
се въавяг със сьлая. СяеJ тона
upe_. реuуб:?нканското ьървевсгве
за 1955 rодина ro ааеввт 113 треня-
ровачен narep с борците на ЦJJ.IIA,
10 1зrлеwда само за спарииг-парг-
ньор, защото когато друтнте тръг-
,ат за Хасково, кьдете се превеж-
.111 аървенсгвете, 11а него му дават
отпуск и билет до село Градец...
Това е зашеметяващ уцар, който
нwе би кара Енъо В ьвчев na тръг-
ве new, по анцунr и rу>1еuетю1 в
оваэи въжяовва нощ и да иэоървн
IIA 50 к.,м. да CDlf Н?l!ОКрен ДО
веетв в еставеввя до една къща
ре&с в с. Медввкароио, да се моли
еъе сълзи на очи на друrата сут-
рин кондукторът да ro качи н му
11_.е бклет, за да яоиаже, че е бо·

.:.JCI, ..
А ope.rtВUЯ лев fuъo- е -м1,uan

ече111и и когато се lip!fripц ;;.дя.,
4Кtавената or разданачв nu?aы за
телефонен paзrouop. Брат -.у- Гос-
аеu.и - казал само вякеяке думи:
Al rръrва за XaCUQBO. Ще се бори„

Това е uaчanoro на една ёшата

ГРАДСКО
ffЬPBEHCTBO
по
ФУТБОЛ?

ДВЕТЕ наши дружества Ми-
11ьор И Хиыик ОТ нянояно ГОДИ·
"" реповно провеждат организи-
рано, по кръговата систеяа, пър-
венства по футбол между отбо-
рите на работническите колекти-
ви, l!pa?nт се таблици за класи-
ране, нанасят се резултатите,
1t:J11о'IВЗт се първевцв, Това е xy-
fiteo, 110 ни се струва вепоста ·

тъчво. Защо вапрнкер не се ор-
гавнвират офнанални среши ме-
ду отборите първенци на JJВете
дружества или пък, кеето е още
оо-дооре - градско първенство
uo фуrооп между работнически-
те копектнw, пак по кръговата
система, в което да участвуват
пъреите три отбора на аве7е
дjtужеотва. Такава една проява
611 създааа пс-гоаявс рав-
д'111жване сред рабетвичесвите
о'!борt1, би ги сmмулnрала, бн
nовншила интереса на всички. А
ако, примерно кажев, Градскн,.
,rr teoм,1тtt на Комсоиола WIii
•ък аявакеа друга оёшествево-
11О11и1>н<lеска оргаянвация поеме
IUефатвото 1111,11 едно таJСОва град-
•1!11 първенство и учреАI! еъет-
.етна купа :ta побеА11те..я, ба
6tuio превресао,

Върr:у евяв такава К11ея, ааn-
кпред рькооо.tстаата на д8еТе
.IIPY•ecraa, заСJ1у111авi"Ai 1IOIIКC-•r.

снергна 6иографин, началото на
един път, която по късно дооежда
Енье Вьвчец до кошницата злагня
мелалн от различни първенства н
турнири, до титлите на олкошнАскк
н сnетовен шампион...

Блясъкът на златните медали се
uнжда от всички. но малцина се за-
,?кс.,ят или знаят за техните норе-
11и. llито rрам алншал, вято грам
вода по вече от определеното, и ки-
лограми пог, хвърлени на трениров-
ките, на онези трвниревнн, на кои-
то само някаква изключително адра-
ва машина и един uорец бяха моrлн
да издържат... Неколцина .специа-
.11нстн" даваха,. а пък к още даоат
ороrнозн: .. Свърши вече Еньо.... •
А Еньо - изглежда не rи чува,
защото как иначе да си оGясним,
че не иска да губи и да свезе от
тевехв, та най-пегле да погвърян
препюэкте 11а „спецка.1Jистите"'.

Корените на Еньовото злато! Те
са дълбоки и яки и е трудно да се
нзтръгнат, Те са оопиваии о иаего
ио; и са отr.,еждави с обичта на
много хора. А коrато тези хора са
днматровградци, когато- ек-техен
съrраждаuян, още дъпrо вре•1е? _;.:.,;:q.;??????-..;ia!ll!iir"""...:...
репите ще нос?т живителни сокове,
които юначният борец ще превръща
о ЭJ1атнк медали и слаеа на мла-
деЖК8Я град.

Милко МНЛКОВ

М&ИВЧ MJ=Фitме+ tMdft·5R

Струга ни се, 'te това е оная
с?рита сила, оня дух. който
бойците ·o,J& спrарпта гвардия
В. Памов и r. Димитров пре-
несоха на игрището в Стара
Заwра от времето на тяхна·
та .нладост. Оная психическа
сила, 1'0яmо м,1адите доловиха
,i се поdч.иниха на нея.

Старата гвардия в това и?
питание даде това, което е да-
вала в диетни спортни битки
11реди и cne'/MU една битка •а
„естта на ди.J4Umропрадския
crwpm, .ta оставането на Химин
• ,.А" ртуlJлинанска футбмна
ерум .

СПОРТЪТ1
1

В ЦИФРИ?И ФАКТИ

I

8 Димнтровград е
един от малкото градо-
ве в нашата страна, кои-
то разполагат с no два
стаднона 11 два плувни
басейна. В центъра на
града дружество Мнньор
нма комб11н11рана спорт-
на площадка. Освен то-
ва, на разл11чн11 места в
града нма nостроенн 26
волейболнн 11гр11ща, 15
баскетболнн и l l фут-
болни.

8 С нашия град спо-
деля спортната сн слава
едиtt як бъл!арнн - бо-
рецът Еньо Вълчев, за·
служнл майстор на спор·
та, окнчвал се с титлнте
ол11мn11йск11 и световен
шамп?.он. Отборът no
борба на дружество Ми-
ньор под ръководството
на заслуж11л11я треньор
ме Господнн Вълчев, е
еднн от най-добрнте в
страната, многократен
реnублнкански шамnнон.8 През 1956 rоднна
волейболннят отбор на
Химнк влезе в състава
н? ,.R" реnублнканска
волейболна група, къде-
то продължава да се
състезава.

8 Футболннят отбор
на Химик сн нзвоюва
правото да нграе в „Б•'
РФГ през 1956 год,ина.
а отборът на Миньор -
чет11р11 год11н11 по-късно.
Игтннска футболна сла-
ва на младня нн rpan
донесе участието на Х11-
м11к в групата на май-
сторите през 1962163 гад.

I ??::::?,?:::: ?:?:::::?:?:?
•!е иьрвенството на 11А" ..,,ора.zна и вол.ева устойчивост

републинnнска во_1еt1болнп zpiщn - да. Още 1tове•1е, 11е пърRият
бе см,р1и11ло пи1прде пе1tаш10 за .11а11 волеnбо.1ис11ште на Cllap„
воле!iбо,2н11я отаор на Х11.11ик. 111ак (Варна) и.11 пов?дпха с 2:0
Имаше едЖI •ъз.11ожнnс,п 011160- 11ip11. То?ава вoлen1Jo.1ur.mume на
рът дп 11роdил;1с1, da играе в .'<и.,,ш, показаха каNво н.осят в
,.А" zpyna - квадафинаципн · себе си, онази скрита сила, .1tl
ният турнир в Cmapt1 Загора която спо.11енахле 110-горе. Ма-
1Ио.Аtчетата се iomauxa стара- •tът бе спеr1еден с 3:2. С-ъс сцщия
те.що зи нею. Но нали Рднп peJy.zmam те победиха и Ро.10-
.1.лv не идва lOAto. . во до.тнп (/(а.1йн.1ьк), а ca.?tn

Г Пеm.<о• и Д. Пе111ев бяха за 38 .11инути - /JИФ (София)
nod/ll(JJHU запас в казар.1tата. с 3:0J...
/(. Беев 6е с э1шс11ран ,срак, И все 11ак, кое накара В. Фи-
след .:иъжесmllеният .,ty подви? Jtunoв и. Г. )(р11стозов, да дадот
при пижара на ДИП# .,Чаliка". acuiuю от себе си за колектива,
Г. Христозов ct p11з60.if1t ll са- кое накара r: >f..еков и В. Ива-
.vо една с?д.юща преди рrши- нов, Ат. /(азm<ов и Ди.11. Хад-
телните 611тки в Стара За?о· ж1111sанов да пре•ърнат трище-
ра 11злезе. от 6олхицата... Gym- то в едно .11алко бойно поле,
ринта на zapama .110.11?,т?Л!.а което те ,ножеха да напуснат
бяха 6ез настроение, замислен„ ca,,tQ като победители?
З4 изхода от турнира. ffя.11аше
All да пропуснат и последният
си ШtlHC? •.. ffаистина, с тях
идваха а,тераните В. Павло• и
и r. Димwпров. но нали те
бяха прекъснали· мдwтовh·ата
си, нали не IJ11xa трен11рали. . ,

И изведнъж, ·
са.110 минути

преди траг,.ането на влана, ед-
/fа :ж•на, зап1>х11?яна дотича и
сеобщи на Д. raбos- треньора
на отбора, че жена .ot.)I е а мно
w mt:»DIIO състояние и ча m04
на всяна 11ена тря6,а да оста-
НР.••• Това de последният yдtJp,
nщо тона нtпfМd•иде1t, както 11

otmaнaAUI/U,
Toza,a -6tAUJU11 rf,Aaa и краШ

Нра/1 на аои•ши ,uiдeждJi! Ако

ОЩЕ СЪС СВЕТЛИНИТЕ па rопе11вте строеwв в Дв111тро1rр1.11
п.uмва и любовта към баскеrбОJ1паrа иrра.•• ToDJJo I rpn11ao се
от1есе обществеността иъм 11J11деwвте, иоато коваха спортвата
с1ава ва rо1еми1 про11вmев цевтър... В зuа пУвиверсвца• llц-
иьор спечеаа с111п1ти1те ва зрвте.овте. Иrраеше с11еао в дрu101ен.
Toi създаде rпабо111 ва всичка рево111р1в1 от6ор1. В 11.1аuр11ет.
зае шесто 111сто... Уав,, cera са 11 ост1вu1 и110 1зрезцте en 1е-
ст11цвте • снимките, eJU11 en ко1iо аомествпе a&-rope, •• в1 ••·
по11н1т за Ciatlli!тбosuaтa СJ1ава 11 Д111Ж1ровrрц. /11.111.uта гоциа
се орерв ед11 тревьор I е•10 ръково_.сnо 11 •p)'Jlletno ш
KID'IIIЦI .IIИIIКТJI08rp1„CIII ,tyl, КОIТО С .lell pt.II реш1u ct.Jl6ata
ва 6ас11ет6оав11 onop 11 М11ьор. Toi »ече 1е cuo. че ае вrрае а
,.А• rpyua, во • 1е ct.111ect1JIL



ПОБРАТИМЯВАНЕТО
През апрИJ1 I 957 rод. представвтеа• на

.монд Бяпянr• били ар1ет1 от б"'/1.rарсnя
11ослапик в Париw с 11олба да rи осведомя
за вякся от .nо-ивтересяпе rрцове• на
нашата страна. Па о-.рво място, разбира
се. той RM ПОСОЧИ.JI Димитровград - сто-
лицата ва бр.lrадярската младост. Разна·
зал им съшо за Варна, за Пловдив. за
Перник ..• Н само н111101ко док след та·
зя среща арелседегеяят на Изпълкома на
гнс - Димитровград получа„ покана да
вземе участие в УчреднтеJПIКЯ конгрес па
Световната федерация па побратимените
градове.

Вечерта на 24 аnр•л 1957 rод. ааяеет-
ннк-председателката на .моид Билинг•
госпожа Дениза Пулен посрещнала па га-
рата в Екс-ле-Бен „кмета на яаА-?ладня
'град в lloвa Б-.пrария" др. Петър Иорда-
ноп - единствения бълrарски делегат за
Нонrреса на Федерацията . . . .

В навечеристо на ?()-го?111шн11rата_ на
Димнтровгр:?д др. Петър Йорда1юв, кой-
то сега е заи. директор 11а Марбас, бе
люёевев да отговори пред наш рспор-
тьор на нш..:011 въпроси във връзка със
създаването и дейността па Свегооната
федерация на побратю,iешпе градове.- У•1ред11тел1111ят конгрес на Фепсре-
1111ятз се състоя от 25 до 28 априя 1957
гол. в гр. Екс-пе-Бен. Идеята за съзпа-
ване на тази международна оргаnизания
с възникнала сред членовете на .Мо•rд
Бивинг", които предвижвали побрат5t?Я„
ваяето между градовете да се осъщесг-
вява на б,,зата само на л111 е111ю1 -
френски 11 апrпиЯскн. И вероятно зато-

.......................

ва баl(а not<lпt13И повече предствеитеа« хютеншаг (ГдР} 11 НО113 Ху1а
·

{По
на фреПСКlf, a11r,mRcки, бе./!rяRски и ига- С обществените 11сЯ11И. рабnтн1Nое?
nnaнarn rpal!Olre. От социапнстlМ!скиrе копеКТ11ви 11 1111жt nсриu-?111ичес.,?
страпи ?н,1 ·деhеrат114\яхtd.е,..саь?о,два· - кадри от тези грааоее ние. д11ынтро..
wa _ оtетьт на Варшава Знгмунв д.во· грашги, об>1е11•мс опит 110 социМl!стн"'I,
раковскк n аз, а като 1rабпюдвте.111 при- ското стронтепство - no въпросите ,\la
сьсmува1:а представ1пел11 на Ленивград, няонояиката, просветата, купт}'рата ,
в ос11оон11я l!Oнnan, 11з11есе11 прса Кон· т. 11. Успешно се раЗ111?т 11 »al!!?
греса о;- кмета на Екс-ле-Беп Люс11е11 вэанысогношеяия -: Гроссего, 1Jp?3 illl-
Спише, бяха изложени основаите прин- вата, при голямото паволпевие в Иrа..,._
ципи, вър1:у конто д.1 се развива пей- днмнтроurраn•1ап11 наиратиха без•?.
ността 11а Фе,сраuиятз: укрепване на 1100 па своите пострааааи nnбратиwн ,?ч.

мира 1, дружбата между паровите чрез колко вагона ш111ерал1111 торове 11 111<·

побратимяване на градопе от равяични мснт. Сега, през антото нталщщс1а1 ilt·
страни. езвимио оповнаване 11 сближава- па от Гроссето бяха на "0111шка в n?rne?
не 11а теяпчте жители - урежване на то леговище край. 6?зор. Прсдпслаrа•

·,:рещи 11 -раэговори межпу обшестпени че съо6разпо ус.ювият:i: прейоиnс?111 ?
f;.eRttft, хора на изкуството •t кулгурата протокола за побрагимявавс, 11аш11 зц.
н представители на м.,aдNh'Кlt организв- мнтровгравска пеца съ1110 ше посетя,,
яии, обмяна на информации 110 въпроси, Италия, а по нататък ще се ос.ъществАr
иптересупашн побратимените градове, и лруг« среши 11 вззиани по?щс,п?я.
провеждане на спортни игри 11 състеза- - И11а ли други български rpanona,
ння ..• Неприемлива -обаче, както за във шеверапиата?
мен, така и за някои други велегатп, бе- - Нашият 1·pi111. е от У'Н>Е'д11тслиrе,

ше препоръката побратимяването между fro след него членове на федераuията
гоааовеге да се осъшестаява единствено станаха София, I [ловлив. Варна и Русе.
на базата на френски или английски - А в р ьковолиите органи на Фс!tе.
еяик. Иэзагова аз ннесох 11рсдпожен11с и раш,ята има 1111 11аш r1рсдстао11тел?
Копересът одобри в хартата на Фелера- - Да, на трети• конгрес. коnто re
ц11ята да ?а.1е1·11е 11риню111ът з:1 11е1юсред· съсrоя и J1011до11 11pc:i 1960 rод. хато
ствс1ю ообрат1,мяnаfiе на rраnовете. председател на Изпълкома на ГНС -- Участвува mt II cera Днмитроuгра11 Д1ш11тровграn аз бях 11збра11 за •1.,ен яа

0 деnносrта ю <:uе1-0011ата федерац1tя на Изпълкома на Фслерац•яrа. От toraв,
побратн,сею1т? rрздоое? лоссг::? в ръково.11.шнс орпнш на Феде.- Разбнра :r, може mt гр?л. коnто с рацнята винаги t' иt.1:J.'10 предспn1tт('mс
учреднт?л на тtкава межлунароп.на OJ)· от България. И тона ?. с11011rл. чсн, още
rаннэация да не участnуnа акншно в едно мжззJтелство 3,1 ысжлунзrодпия
неnната nеЯност! Ошс преди неr 1·oдht11I авгор11rст на Диш,rрооrрад 1< !tpyrнi.
тук беше подn?rсан протокоп за нобратн- иашн градове, 11ленове 11н Фсдеранияrа,
мяванс межа.у Дю,штровrрад н италнан· конто акпшно съдеt1стсуnат за осъщест.
сю1я град Гроссето. Известни са и nръз· вянане 11:1. 11сn111пс лринш11?и - за ук-
ките на Д11юпровгра.t с ,1.1n:t?жк"тс рсrш:?нс на ,шра н друж1ата ,1сжду 114,

rpanoвe Ду11а11варош 1У11rар11я), Аnзе11- роди тt .

I
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О&ЕДИИЕИА РА&ОТИИЧfСКА? от 4-та стр. El&:aiEilll!l'!!i ro rрижн за здравшtте работни·
щ,. Израз 11а тооа е II последното
значително увеличение на заппа·
тите им. Но не се ли срещат все
оше и 11едобросъоестн11 лекари,
хора, които отделят повече впи·
мзш1с на болните, когато ги no„
сетят n частния наб,1нет?- Iiъpo-o - казва д·Р Лозев-
трябаа na ви кажа, че лекар, кой·
то е груб с бол1111те, когато дой-
дат в 11оликлиника не може да
11ма частна практика. Бо111ште не
обичат грубостта. Частна практн-
на имат вежливите, внимателнt!те.
И второ - при нао въобше пе
стон въпросът за част11ата прак.
тика. Ние сме град, о коnто ш.1а
наЯ-мапко •1аст1rо-праkтикуващи
.,екар11. Може би това се дължи
11 na ?вторrtrета, които са си за·
воювали :inpanниre завс.п.ення. Ако
е така това може само да ни рад-
ва.

·

- Това С ii Н3Й·ТСЖКИЯТ Н51

nробпем. Текучестоотn при нас е
голямо. И сега например 1·оляма
част от местата са свободн11. И
я11е търсим спеuиаписти, но това
е трудна работа. Голяма част от
лекарите - казва д·р Лозев -
са от Пловд11в. Те осек11 ден 11ъ-
туват 11 естествено с, че щом 1ta·

мерят места в П.1ов?110 веднага
напугкат града ни. През сепrем·
ори, когато новият випуск тта

ВМИ завърши, при нас ше доядат
много лекари, но всичко е за ден
до nлаnне. Оше преди да штече
срокът, за който са разпределснн,
голяма част от тях напускат. А
за зъбоnекаритс да не говорим.
Окuпо 50 процента от ыестата за
сто11атопоз11 са от nъпго време
свободни.- И още еnин въпрос. Става
дума за чаотната практика. По·
точно за това - не пречи 1ш тя
на работата о бопп1щата. Партия·
та и Правиrелството полагат >«НО·

Разrоворъ11 води:
Не1.ялка КИРЯКОВА

можем аа говорим и за бърза
медиш1н<жа nо11ощ. Създаде се 11

сепски-консупта'Мtоен кабинет.
Ето д·р Хр11стов е яernn ръкооо·
иr en. ИмзtJе вече ревмокард?ю·
?оrиче11 кабинет, подобри се тру·
.11.овоtа експертиза.
1 Оше дъ.,rо трн,tата декари го-
оорш?:а ?а ползата от създаващ:то
на Обсди11ената работн11•1еска бол-
ница. Те сломе11аха, че ниuоrо на
лечебно-диагност11чната раl>ота е
подобрена, подобрено е II диетич-
ното хранен.е, полагат се много
грижи за създаване на режим в
профипакторнушпе и т. н.- И все nак не е ряnко явле-
ние болните да се оплакват от
някои 11еуреnици. Ту се оказва,
че пр11 зъбопскарите, наприыер
всички часове за деня са заети

• (те nреnварително опреде,?ят часа
за печепие) ту иешо друго... Мо-
же би nрGблеиът ва 11едицнвски-
те кадр? все още не е ваrтьnво
рещев?

Димитровград роди един поетичен колос-певе-
цът на социалистическото строителство в нашата
страна Пеньо Пенев. Неговото име и неговите стн·
хотворения доtiиха широка популярност, станаха
скъпи не само на хората от неговото nо1<0ление, нr
само на тези, които 'обичат голяма·1а му човешка

--rт-о-е?зп . . . ---------
Художници рисупат пор-

тре1нте )ty, скулптури ваят
бюстове и паметтщн, лре-
1вор11ващн в тих неспокоlt·
ната дуюа на поета, него·
вата сила н дръэ1ю11енне.

Един от тях е и скулпто·
рът Петко Славков от Тър·
rовище. Наскоро Ми,1<0
Инанов, едни от 11а1!-добрн·
те другари на Пеньо'-Пенсн
по.1учн писмо от

·

Петко
Славк"в. В него имаше и
две сннмю1 -скулптура на
r.1авпа HJ П. Пенев. Една·
т.1 пoм?riBa7're сега в наше·
то изnанне.

Особе110 интересни обаче
са онези редове от писмо-
то на П. Слаьков, в които
той обясня 1.,а как се е стре-

\IIIJ1 да предаде • ЦЯJ10СТНIIR

духовен и фнз11•1ес1ш облик'
на поетэ. Но го в·ьлнува
едн11 въпрос - 1ю колко
с11олуч11нво е отразил вснч,

но това. • Особенn са нара·
sнтелнн очите му, тъжните
но вярващи очи, лицето му,
набраздено от бурнте на

живот?. на таланта му, на

безсънните нощи. на лична·
та му семейна драма.•. "

Един творrц се обръща sa

отговор, който може да му
бъnе даден от всеки дими·
тровградец.
Адресът, иу:
Петко Славков
ул. "Симеон Велики• №. 42
гр. Попово

ДВА.ЙСЕТ rодцuи ДИМИТРОВrРАД. - юбилейно издание на вестниците .Химик• (бр. 34 и 35),
.Миньорски фронт• (бр. Э4 и 35), .Вулкан?ц· (бр.16 и 17) и .'?нергетик? ,(бр. 15 ·и 16):
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