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ВяНашата родена — Федеративна народна република 

Югославия алааа в своята юношесва възраст. Тя е вече на 
шестнадесет годния. Това е само един миг в историята. И при

I , -г.дустрнята се дължв преди всичко на това, че той е резултат 
на обединението на социализма с иай-прогресивиата техника

У / '■ откритията на науката в областа на индустрията и аеме-
V■с* това, в този кратък период тя ваправи толкова много, делнето.

* ‘! ■* -:Постигнатите наши резултати в областта на вътрешна 
та политика се придружават с прииципналната наша външна 
политика, същността аа която се състои в борбата аа мир н

келкото други държави в народи не могат да постигнат аа
век. Нашата народи успяха през това време, от 1943 до 1959
година, на сама де завършат еаоята народноосвободителна

равноправие между всички народи на света, в борбата за ак
тивна, мирна коегзнстенцня. В същност нашата външна по
литика е Титова политика. Темпът в техниката н науката, в 
атомвстиката, ние пренесохме в политиката и с крилата на 
ентусиазма и утрема иа братството и единството иа нашите 
народи, въпреки трудности н грешки, нне ще вървим напред 
и все напред!

война я да нахвърлят окупаторите от територията на нашата
страна, те успяха да завършат своята ооцаапнстнческа рево
люция н започваха да строят социализъм така, както та раз
бират н некат това. Към планово социалистическо строител- гство те преминаха две години след революцията, докато съ- 1 С -ветскнте народи успяха едва след дванадесет години да пре
минат към планово стопанство н социалистическо строител
ство. И на прага на това преминаване те срещнаха неочак- Българското малцинство в Югославия посреща тази го»
вано жестоката съпротива на сталинския ревизионизъм. дишнвва с голяма радост н въодушевление. Радостно и до»

* ’ <гНародите на Югославия се срещнаха е неприятелската 
икономическа блокада, в борби против която те строеха соци
ализма в своята страна. Те реорганизираха най-напред свбн-

волно. че заедно с югослаяянсцнте народи, под ръководството
• Тиа другаря Тито, то е вървяло рамо до рамо в социалистиче

ското строителство н заедно с тези народи, мевявайки обетите кооперация — СРЗ н преминаха решително към децевтра- 
ляаация на пранзводвтвото, като предадоха в ръцете на рабо- 
тнвцате управлението на предприятията н фабриките и пре
дадоха в ръцете на народа, иа самите народни маси, управ» 
леннето нн страната, вървейки самостоятелно по съвършено

иовкагл, иаменявайки живота в нашата страна, заедно с тях 
се е променило и то в постепенното си приближаване към ко
мунизма. Ние аиаем, че много време ии дели от комунизма, но 
това знание не ии отчайва, а напротив удвоява и утройва на-

нов път, правейки редица грешки, учейки се от съветския опит, шите усилия в изграждането иа социализма в вашата страна.
избягвайки главно грешките на строителството иа соцналн- Нае вече напълно съзнаваме, че трудностите в строителство

Съветската страна, т.'е. не правейки това, което там повече от субективен, отколкото от обективен харак-•иа в то ни сабе погрешно, при безогледните атаки, които се водеха против 
ние, ние направихме бърз прогрес в нашата икономика, в на

ни ду стри ал но строителство най-напред, а после и в на-

тер. И нне насочваме усилията си да изградим в себе си все 
по-високо политическо съзнание, да разширим нпо-високо н

и увеличим незнанията си, да усъвършеиствуваме епециално- 
да свържем теорията си с нашета практика и да се

шето
свето земладелие. стите си,

сплотим още по-гясао около нашия 1Съюз на комунистите... 
Под неговото ръководство, начело с проверения в практиката 

великата борба наш вожд и учител, другаря Тн-

Нашаят национален доход през 1958 година стана 96% 
по-голим, от яацноналвня нн доход през 1939 година, а през 
1959 годцна той ще бъде над 100% по-годям от' този през 
1039 година. А нашено индустриално производство ще стане 
четири пъти по-голямо от това през 1939 годиве. В земеде
лието нии направихме такъв напредък, че сме на първо мя
сто в целия свят. А бяхме посеяли само 310000 хектара земя

посеем 600000 хектара. Ма

на живота и
към далечните цели иа комун.зма сто, ние ще се устремим к»ги достигнем. Всеки преминал денпълна увереност, че ще 

увеличава вое повече н повече у нас увереността, че нашата 
история вече е скочила от царството иа необходимостта в 
царството на свободата, че вие все повече в повече ставаме 
господари иа своята съдба и на своята история и все по-ле-

самите нас

8 ?:

с пшеница, когато тази година ще 
ир че още не оме получили признание в това отношение от , I- Iсио и по-увереио ще постигаме набелязаните отнапредък в земеделиетостраните строящи социализъм,нашият

сами яталянци, французи в задачи, паш е утрешният ден! Наша ще бъде нокои-аигличави, но даже цели нпризнаха не областта иа земеделнетон вя- чателната победа 1п американци. Прогресът нн в

РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“
честити на всички свои читатели и сътрудници
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

л_ Правник на Републиката1 нови победис пожелания заНоември 
Нашият велик правник. социалистическото строителствовчаст оШ Европа тънеше в мра- 

ноемврийска нощ, в бо-В дните когаШо голяма на нашата Родина.
ка на фашисткото иго, Прев една 
лкемежля градец Яйце, се роди Републиката

величавата борба, която се водеше в нишата 
внаме на свободата и социаливма.

Победоносен

ревултаВ на 
страна бод червеното

_ „оември ще бъде май аа нашите на-Тогава се кава
ро дв. авминахв години, а ноември, внедрен в на-

когаШо оо-ОШ Шеши дни ни в оневи дни

новявакмв 
иоглви се рмдвахме на усйехаШе.

С Право. ОШ йеВелищесе с нашите уейехи.Гордеем

ч“ш,т!ГЛ.««..« -«Ноември стана
син общност. бевсПирна борба, ваяашеШ. Завет ва

сълдаване на слънчева странаНоември стара

ш....... ~«.ш •ония, коишо1ще д ^ нашаШа Практика.
I

ае мас, ва
кеато с надежда следя» ^ ^ ^ ^ ^

® нашето братство и единство.

нашия

добавки оШ РеоолюцаяШа,
нашеШо свеШло бъдеще»Ноември — Лова е_ , а дейсШвителносш и което е овьПло-

***** та мошна индустрия, в нашето еемеделие което,
Лено в нашата мощна инду Р номунастпШе, начело

Гд°р“ г/.г ГмаГ;0.« - *•*
По неусШрашам строител.

I

I днес още слънцето на земята.СШроиШел, който оваля
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Българското малцинство активно ушт 

вува в провеждането на нашата политика
безпрепятствен развой на 
този крей. Разбира се, че 
ще е нужен и понататъ
шен контакт и сътрудни
чество с съседните общи
ни, особено с Пиротската 
община и със стопанските 
предприятия в Пирот, ко 
ито могат да окажат зна
чителна помощ на млади
те стопански предприятия 
в Димитровград.

Като сериозна пробле
ма, която ще изисква от
делни грижи е кадровото 
засилване в Димитровград 
ско. В тая насока трябва 
да се създадат сериозни 
планове и системно да се 
върви към създаването 
на стопански кадри за ди 
митровградската иконо
мика.

Кои са осиошште задачи на

ство в нашата околия,Редакцията на вестник „Братство-1 интервюира секре- 
Околийския комитет на СКС в Пирот, Светислав По- трябва да отбележим и

това, че благодарение на
таря напович—Тнле, като му постави нявои актуални въпроси във връ- 

с живота и развитието на българското национално мал
цинство от Димитровград. правилната политика на 

организацията на СКС в
Какви са Вашите оценки за ятия, които веднага дават Димитровградско и тая в 

на националното възможности за внедря
ване на нови работници.
Този факт е на лице:през 
1958 година са постъпили 

ди се чувствува значвтел на работа 438 работници, 
на активност в Димитров- Сегашните предриятия: 
градско. Резултатите, ко 
ито общината постигна 

' през последния петгоди
шен план са големи. За

зка

постигнатооколията е 
здраво сътрудничество и 
единство между малцин
ството и останалите хора 
от околията. Трябва да 
изтъкнем и още едно- 
огромният брой ученици, 
студенти и специалисти 
от малцинствен произход, 
които имаме вДимитров-

акткввостт»
малцинство в Пиротска оюолия?

§ р Димитровград постигна значителни резултати
в обществено-стопанския и политически живот. ^
условията иа новото териториално поделяне той ще
има още по-добри условия за икономически 
предък. На снимката: изглед от Димитровград.

През последните годи-

81-

това допринесе в значи
телна степен засилването 
на партийната организаци- 
я в общината. Пропадна
ха по-раншните опити тая 
организация да се отдели 
от СКЮ и днес тя е мо
щна организация, в която 
членуват предимно млади 
и здрави кадри от среда
та на селяните, работни
ците и интелигентите на 
Димитровградско. Днес 
тая организация има над 
хиляда членове.

градско, околията и из 
пределите на Родината ни. и борбата срещу недоста- заслужава особено отб**. 

тъците, за които се гово- язване, това е, че хор|Т, 
ри на тия значителни за- и кадрите на малцинство- 
седания, ще дадатвъзмо- то в досегашната ни поли.

тика и соцаалистичесц 
практика са ясно съгле. 
дали своите 
възможности 
ктиви и са получили щ- 

пр.блеми на вече упование и вяра в 
себе си и в своето бъде- 
ще, а същевременно акти
вно се борят за прове- 
ждането на нашата поли
тика.

А това ясно виждан* вв 
своите собствени възмо
жности и перспективни 
доверието в себе си, са 

най-годемият 
резултат в досегашната 
активност на малцинство, 
който обезпечава аови 
по-големи успехи в ра
звитието на този край.

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

Какво мислите аа перспекти
вите на Димитровградската об-
щена след новото териториално жност за още по голяма 

активност на комунистите 
и на гражданите от мал
цинството и за успешно
то разрешаване иа пред
стоящите 
развоя.

Ясно е, че организации
те на Съюза на комуни
стите в малцинството тря
бва да имат предвид и 
решенията на Изпълни
телния комитет на Цен
тралния комитет на СКЮ 
за политиката къмнацио-

поделяие?
собствен! 

н перещ.
Новото териториално 

реорганизиране, и присъе
диняването на Димитров
ската община към Нишка 
околия,трябва положител
но да се отрази - върху 
по-нататъшното развитие 
на тая община. Първо, 
защото с новата реорга
низация общината се у- 
величава териториално и 
се създава по • завършена 
икономическа цялост. И- 
друго, новата околия съ 
що ще полага големи гри
жи за тая община като 
икономически неразвита.

Същевременно с ьс сво. 
ите кадри, тя ще способ- 
ствува за понататъшния

комунистите от малцинството
в следващия период?

Провеждането и изпъл
нението на решенията на 
VII конгрес на СКЮ,
IV конгрес на СКС и иа 
II пленум на ЦК на СКЮ 
представляват разбира се 
най-важните 
всички партийни органи
зации, па и на малцинстве

на
Активността на Съюза 

на комунистите и на Со
циалистическия съюз в 
Димитровградско, която 
е твърде плодна, е тъкмо „Циле“, «Механик“, „Сво- 
причива за огромното вли- бода“, тютюневото пред- 
яние на същите върху вси приятие, пожареното,пред 
чките прояви на обществе приятието за изработка 
ння живот. Многобройни на гуменици и други та 
мероприятия, които са кива са в реконструиране, 
били проведени в обла- Това звачн, че те ще вклю- 
стта иа нашата политика чат нови стотици работни 
и в стопанството, и които ци в производството, а 
бяха успешни, са били всичко ще се отрази по- 
подкрепяни от граждан- ложително върху бруто- 
ството на Димитровград- продукта на общината и 
ско. Това, разбира се, да общо върху икономика- 
де възможност за успеш та й. 
но разрешение на вякои 
по-големи мероприятия и 
въпроси на малцинството.
На Димитровградската об 
щина и на останалите кра 
ища от Димитровградско 
С оглед на това, че този 
край. е икономически още 
неразвит достатъчно, е би 
ло обърнато отделно вни
мание от страна на наша 
та социалистическа об- 

* щност. За неговото раз
витие бяха дадени значи
телни материални сред
ства. От това мероприя
тие пък пред Димитров- 
градчани се отварят нови 
перспективи на развитие,
Това впрочем се съгласу
ва с нашата национална 
политика, която тръгва 
от това, че политическо
то равноправие е пълно 
само когато се осъществ
ява и икономическото ра
вноправие, т.е. когато се 
дават възможности за пъл 
но икономическо развитие 
на всички.

Светислав Поповвч — Тиле задачи на

налните малцинства и да безспорно 
бъдат борци за последо-

ните в следващия период.
В тия решения са съ

държани задачите на Съю- вателного провеждане на
тая линия и на тия ста
новища в живот.

за на комунистите, в тя
хното последователно и 
правилно спровеждане в 
практиката, а също така

В заключение трябва 
да кажа, че онова което

ф. Л‘•ч

\ и ~ д е®*-:ж
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V. " Жи.|Не по-малко значител
ни са и резултатите, кои
то малцинството постига 
в областта на селското 
стопанство. Предно място 
ааемБт земеделските коо
перации в Димитровград
ско, които в тая жътва 
постигнаха добиви от 
4.000 килограма от един 
хектар на парцелите на 
кооперациите и на сдру
жените селскостопански 
производители. Подобни 
резултати са постигнати 
и в производството на 
царевицата. Освен това 
стопроцентното изпълне
ние на тазгодишния се- 
итбен план, обемните пла- 
ранвя в областта^ иа жи- 
вотновъството

> •лига»
?'у-фйЩи V шЩ&Щ:т& жВВчЛИ

-■. - X"

щ
8Й5 шаш

г ••■и
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% 1 ш.Шлг#; мт ...
]

!••'.-•и 1

ВЯш• ^ *Ш1ШЖ1

(Гвръстници ш шушка т
Днес те са ученици в 

класовете на основното
те на Народната револю- 
ция и да се подготвят за 
активно участие в по-на
татъшното социалистиче
ско строителство.

И раснат децата роде 
ни в тая паметна година, 
деца, които и със симво
ликата на своите 
говорят за нея: Свободан, 
Свобвданка, Бранимир, 
Миролюб, Югославянка... 
Така както растеше Ре
публиката, нейните мате
риални и духовни сили, 
така израстваха и децата 
крепнеха физически и ум 
ствено, и ‘днес те са кра
сиви и здрави "младежи 
и девойки в своята 
шеска и надеждна 
раст, както и тяхЧата о- 
бичана връстница - на
шата социалистическа Ро 
дина.

Техните бащи —. борци 
и строители създадоха аа 
тях училища, в 
учат, в тях те 
миналите неволи м борби, 
подготвят се за строител
ство и се възпитават вър 
ху величавите образи на 
Негош, Ботев, Якшич и 
Левски, Синджелич и Ка- 
раджата; Сава Ковачеиич 
Лола Рибар, Георги Ди

митров и Тито. На тях 
не е поднасява, както на 
миналите поколения, гор
чивата чаша на шовиниз
ма... Те живеят 
бодни българчета, които 
превъзмогват тесните на 
цнонални чувства и из
растват като съзнателни 
югославяни, каго чеда на 
нова социалистическа Ю- 
гославия, проникнати до 
дъното на сърцата си от 
новия югославски социа
листически патриотизъм. 
Тези юноши, 
на Републиката ще 
щнете из класните

на София Лорен, за (IV 
туването на хората в Кос
моса, за проблемите в» 
джаза...

Това е поколението н<
атомната епоха, поколс 
нието през чнйто век в*' 
чеството може би 
хвърли оръжието, а 
векът ще стане същинск* 
господар на Земята и К®“ 
смоса. От друга стр»8* 
това е поколение вър*? 
което ще легнат сери®3'

всичко
вкупом показва нови пер- 
пективи в общия иконо
мически подем на Дими-

осмокласно училище в 
Димитровград. Техните
лица озарява вечната ус
мивка, безгрижието и жи
знерадостта. Те са връст
ници иа Републиката — 
те са родени в онези дни 
на 1945 година когато в 
освободения Белград офм 
циално бе провъзгласена 
Федеративна народва ре
публика Югославия. В те 
хните биографии липсват 
данни за участието в НОБ, 
за държането _пред оку
патора; те не знаят за 
глад, за стачки, иобоища 
разстрели, 
гнет, за обиди от страна 
на шовинистически на
строени началници 
новници на някогашното 
кралство... Те не 
за тия

като сво-тровградско.
За културния живот мо

же да се говори също 
положително. Голям брой 
училища с обучение на 

Ето някои примери за български език облекча- 
стопанския напредък в ват образованието на на- 
Димитровградската общи ционално малцинствения 
на: в 1956 година—преди елемент. Културно-прос- 
петгодишиия план—Дими ветните организации,които

съществуват подти във 
милиона всички села дават възмо-

имена

тровградско имаше бруто 
продукт от 477
динара, а в края на 1958 жности за широко разви- 
година — две години от тие на културата на на- 
осъществяването на плана ционалното малцинство, а 
брутопродуктът нарасна многото прегледи, кул- 
на 1 милиард и 177 ми- турни състезания и вече 
„ _ Динара, което е с традиция фестивал иа 
х4о70 повече. Тук трябва българското национално 
да се отбележи един зна малцинство в Димитров- 
чителен факт именно град са отлични естради 
правилната оценка и за манифестиране на кул- 
становище на ръково- турния живот на същото
? пТл с :Д“М!1РОВ- На края,' когато гово 
както и ппЛЩИН* Р“м в«че за активността 
оценка — П?*^-“-“аТа на националното малцин-
градскнте
за стопанско развитие, как

ни задачи, за които Дв‘|
ц(С11Швръстници 

ере
ста и

те се готвят в
училища.

Днес те имат по ш*сГ 
надесет години, Д8е< гС 
са весели младежи и 
войки, които се стар3^ 
да завършат учвлиШ®^
Те са изпълнени ,с

Ц**

,
на новото училище, 
ги срещнете на физкул
турното игрище, на ули
цата, в киното, в Читали
щето... Техните

щеполитически юно-
)въз-лиона 1(

и чи-
разгово- 

ри говорят за това, чете 
повече знаят

1|
знаят

неволи, защото в 
дните когато те се ~ 
ха се създаде новата со
циалистическа република, 
която им обезпечи свобо 
ден н радостен 
За това

отколкото 
някогашните им връстни
ци от миналото. Те ра
зискват по

брой мечти, а тя 
връстница — Гсоцивл*

литературата и изкуство* ческа1,а Република-'*“ 
то, техниката, астронав- обезпечила светли п 
тиката, спорта и между- към различните 
народното положение; те училища, 
осъждат постъпките на V . *ч.«*Т *Р^
Енвер Ходжа, със симпа- Утре Те Щс 6 ?! со&

за Неру, МеРНн строители ^ 
разправят за Германския алистическата с* С1' 
въпрос, за новите роли

<<роди-
тях те 

четат за „те*
среД8*

и правилната 
на Димитров- 

възможности
живот, 

поколение с ми
лиони жертви бе създаде 
но щастливо бъдеще, а 
на тях остана да 
заветите на великата бир- 
ба, да вдаят придобивки-

>)
»•

ка към създаване на та
кива ствленски лредпри. помнят Iтии разискват

Б,
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ГОРДЕЕМ (Е [ 111111 МЛАДЕЖ И Е ОГРОМНИТЕ Е1ШШI

п ~ И3 РЕЧТА на председателя тито в НИШ -па ^ ноември, в ш часа—Председателят на Република
та йосвп Ьроз Тито пресече лентата при Парачин и предаде 
на движението новоизградената от младежта част от Автопъ- 
тя ('Парачин—Ниш), дълга 93 км.

пед *ъРжестве001° пресичане ва лентата Председате
лят-ша Републиката и придружаващите го: Едвард Кардел
Миялко Тодорович, Иован Веселинов, Лазар Колашевски н дру
ги високи ръководители, тръгнаха към Ниш-където 
годям митинг. Председателят ва Републиката
.Другари и другарки, 

граждани н гражданки от младежи.
Ниш, младежи и стройте ч Като се 
Ли на Автопъ-я. Позволе
те ми преди всичко да 
•аблагодаря на нашата 
младеж, на младите ни 
строители на Автопътя,
31 изпълнение на обеща
нието, което ни дадоха.
Тррбва веднага да кажа, 
че съм
че нашата младеж и този 
път, както винаги до се
га, изпълни думата си и 
извърши онова, което й 
беше поставен* като за
дача.

Този подарък, този при- и в земеделското произ- 
вос аа нашата младеж водство, да бъдат иници- 
към социалистическото атори на модерното про- 
строителство на страната изводство, на сдружава
на има голямо 
за цялата ни общност“.

Другарят Тито продъл на селскостопанското про 
жи речта си, като изтък- изводство, ди овладяват 
ва възпитателната роля 
на младежките акции, зна
чението Им за укрепване
на братството и единство- ското преобразуване на 
то. Той особено подчерта нашето село. 
ш образователната роля 
на тая акция — хиляди 
младежи са минали през 
различни професионални 
курсови. Изтъкна и това, 
че тая трудова победа, 
съвпада с 40 годишнина
та от основаването на Ко

\
спря и върху нараснало
то битово равнище 
за, че е щастлив, 
хората от нашите най-за- 
останали

знаем какво ще работим, вете. Ние това не поздра- 
Ако някой не вярва, че вяваме, и ние бихме били 

че и това е точно, нека дойде принудени да осъдим та- 
у нас и нека види наши- кова коегзистиране, за-

щото то не би било в ин
тереса на малките народи 
и на ония страни, комто 
не принадлежат на бло
ковете“.

Председателят Тито 
по-нататък изтъкна, че 
тъкмо тия страни извън 
блоковете са допринесли 
много, и доприносяг за 

и намалееше на междуна
родното напрежение. А то
ва трябва да се признава, 
а не да се игнонира.

В своето изложение 
той засегна и отношения
та на Балканите, като 
най-напред заяви, че на 
Балканите не съществува 
някяква непосредствена 
опасност от сблъсквания, 

време получи надежда, но в последно време за- 
че мирът ще бъде запа- 

ва де се сумират постиг- пазен, Хрушчов отива в 
значение нето с земеделските коо- натите резултати, да се Америка и държавниците 

первции, на повишаването видят и проучат същите, на двете страни се сло-
и да се види какво тряб- жиха, че въпросите от 
ва да се отклсни, за да международен характер 

съвременната агротехпи- се върви още по-брзо на- трябва да решават не със 
ка, с една дума да дей- пред. След това другар- сила, а по мирен начин, 
ствуват за социалистиче ят Тито каз-, че Плеву- Нашата страна е поздра*

мът е разгледал въпроси вила този факт, защото 
за по-нататъшния развой, отдавна се е борила

почват да говорят, дори 
и да работят за това бал
канските страни да се 
споразумеят, т. е. започва 
да се говори, че трябвн 
представителите на бал
канските страни да се 
срещнат.

„Ние, каза другарят Тн- 
то, никога не сме били 
против това. Ние винаги 
сме се залагали за това. 
А когато видехме, че със 
всички не можем да се 
споразумеем и да дойдем 
до еднакви гледища, ние 
направихме споразумение 
с Гърция и Турциа. Поз
нато ви е, че откак дой
де до това споразумение, 
ние установихме добри 
отношеня между нашата 
страна и Грция и Турция. 
Преди това между нас и 
тия страни отношения-

(Следвяна ,4 стр.)

и ка-

краища 
чурствуват нуждата от 
повишаване на битовото 

им окажат съзнателните равнище и че то пред-
движуща сила 

спря върху на нашето по-нататъшно 
предстоящите задачи, той развитие. Той изтъкна и 
каза, че Автопътят от Ма- това, че се води сметка, 
рибор до Гевгели ще това битово равнище 
трябва да бъде завършен, всякъде равномерно 
а също така и Ачриати- се повдига, а и да 
ческият път и че младеж
та е готова да се заеме 
с по големи задачи, но 
нашата страна се съоб
разява и с материалните 
възможности, които все

те резултати, защото ние 
от никой не скриваме ни 
що* (Бурни възклицания 
и аплодисменти).

В своето изложение 
председателят Тито за
сегна и външната поли-

се съсюя 
произнесе реч:

ставлява

тика. Той отбележи, че 
на" в тая година дойде до 
да . намаляване на междуна- 
не родното напрежение, 

то не случайно, но като 
плод на упоритата борба 
на миролюбивите сили в 
света, които съществуват 
и в блоковите страни, и

стагнира в ония републи
ки, които икономически 
са били силни и по-рано.

Председателят Тито се 
спря в изложението си и 
върху състоялия се II

I много щастлив,
I

на страните каквито са 
пак ограничават широта- пленум на Централния Югославия, Индия, ОАР, 
та на размаха ни в строи- комитет на СКЮ, като из- Индонезия, Бврмв, Етио- 
телството. Той призва тъкна, че Пленумът не е

проведен заради това, че африкански страни. Чо- 
нещо не струва у нас, 
както практикуват някои 
източни страни, но зато-

!
I

пия и други още.азиско-г
младежите да участвуват

вечеството в последно
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Югославия в
борбата за мир 
в света

1

Националните празници виваги са повод за прнпоиня- 
не на поотигнатнте резултати, за проблемите и перспективите...

ТазгодишвиЯ1 Ден на тЧпуОликета нашата страна по- 
ореща с редица успехи на вътрешния план, но 
в променени и подобрени международни условия,и във време 
когато на практика все повече се осъществява политиката ад 
която години наред упорито се е застъпвала. Защото не мо
же да вма съмнение в това, че в основата на сегашното сми
рение в света е тъкмо все по-широкото приемане на полити
ката на активно, миролюбиво съжителство като нужност на 
нашето време, като единотвена алтернатива на атомната вой
на а общото разоръжаване.

Тръгвайки от своите национален интереси, както и от 
интересите ва мира и на социализма, Югославия през целия 
период на студената война се бореше за намаляване на на
прежението, за преговори и за стабилизирането на мира в света. 
Със своето упорито вас<гояваве да се намалят протнворкчио- 
стнте на блоковата поделба, с последователната сн навън- 
блокова орнеитвровка в световните действия, Югославия е до
принесла много за сегашния процес на омиротворяването в 
света. А чрез тоя си курс, югославската външна политика 
още повече се афврмвра и получи призвание от пет1е кон
тинента.

също така ■

мунистическата партия на 
Югославия.
. А като говореше за ге- 
роичното' минало на ва
шата младеж той каза:

„Нашата днешна 
деж по нищо не се раз
личава от младежта ни 
преЗ йреме'на войната. Би 
било погрешно да се ми
сли, че днешната ни мла
деж е забравила своите 
задължения към страната 
си, че се е променила под 
влиянието на промените, 
които настъпиха в света. 
Качествата на нашата мла 
деж са същите каквнто 
бяха тия на'вашата мла
деж през време на вой
ната. Тя и днес се отзо
вава на всеки призив на 
ръководителите на стра

на призива на 
■ашнте народи н дава 
всичко на ония места, на 

обек-ти

мла-

Снлата на югославските позиции се изразяваше, н сн 
остана, в това, че в нашата външна полнтвка се отразяват 
широките стремления на съвременното човечество. Точно е 
впрочем, че външната политика на Югославия е най-вапред 
югослаеянска, но е точно и това, че тая политика нвкога ме 
е била тясно национална, че в нейната принципиална орнен- 
тировка са бнли съдържани и основните тежнения на цо-гол- 
ямата част от човечеството в света. Тъкмо това дава възмож
ност на нашата страна да намери общ езвк с миогото, твър
де далечни страни от Азия, Африка, Южна Америка, основ
ните стремления на които приличат на нашите, макар че съ
ществуват големи разлики в специфичната обстановка и ■ усдо 
впяга. А в тоя факт, че нашата политика се съгласува с едно 
по-широко движение в овета, трябва да търсим обяснението 
на факта — че Югославия, малката страна, играе извънредно 
важна роля в международния живот и твърде активно влияе 
върху него.

Югославия най-пооледователно се е застъпвала ва емир 
яаането, аа преговарянията, за приемане политиката на актив 
но коегзиотиране като основа на международния живот в то
ва атомно време. А не е лн тая политика същевременно н но 
лвтнка на малките и средни държави, на политически, движе
ния. Нима тая политика не приемат вече в практиката сн н 
великите сели н блокове (макар и в по друго интерпретиране 
н прилагане). Нима обективното развмтне не показва че Юго
славия правилно е оценила тенденциите на развитието ва съ
временния свят? Или, да вземем нашата извънблокова ори- 
ентировка — не е ли точно, че от година на година все по- 
голям брой страни виждат че такава политика н аа тях е по- 
добра, че силата на извънблоковнге страни е все по-голяма, 
а влиянието им по мощно? А тая оряентмровка не е ли важ
на съставна част на равновесието н една от давжущите сила 
на процеса на омиротворяването? Това също ве' отнася и 
до нашите позиции когато става въпрос аа помощи на нерал- 
внтите страни нлн за подкрапата на автиколонналннте а ос
вободителни движения.

Такава ориентировка в политиката на Югославия опре
деля и югославското становище към сегашния процес на под
готовката на преговорите между Изток к Запад. Машата стра 
на поддържа всичко онова, което води. към смиряването, към 
намаляване на напрежението, към преговори и споразумения.

Основно и най-важно е било винаги да св завилвл Ор
ганизацията на обединените нации като орган на миролюбиво 
международно сътрудничество. За стабилизиране на положе
нието сега. от извънредно значение е,световната организация 
"а се включи по-актнвво в првцеса ва преговорите и споразу 
меннята, защото чрез нея идват до изява - и то все по-сил
но—настроенията, становищата и предложенията на малките 
и средни държави, преди всичко на ония, които стоят вън от 
блоковете, А това влияние може да 6»де само “
аа това Югославия особено се застъпва за УкРеи**“"° "* ° 
бедннените нации, които в практиката ще реалваират коегзи 
стирането като основа на .международния живот.

Затова не трябва да се съмняваме, че Югославия в иду 
щата, и идващите години, ще играе все по-голяма роля в све
товните работи. Политиката за кояго Югославия се е застъп
вала дори когато е изглеждало, че тя няма “*/ЛкД'
сага е в триумф. И оттук в тазгодишният Ден на Република 
та можем да^ажем, че международният >гле* “я 
на Югославия се днес по-адрави н по-свлни 
н па е ппедн А те са резултат на една упорита н последе 
вателна политика през изтеклите години, чиято правота " е] 
върди най-строгият съдия — самият живот. (ПР Р I

стохилядния митинг в НишДругарят Тито говори на

■ата ни, ккго е оТЧеЛ ДосеГаШнй- 34 Нйрнб съжителство, 
я ръст и напредък на 
индустрията и селското 
стопанство, но същевре
менно е разглеждан и въ- 

за слабостите

В продължение не сво
ята реч председателят 
Тито говори За огромни
те успехи, коиго е пости 
гнала Югославия в свое-

След това, той се спря 
върху нуждата, щото о- 
кончателните преговори 
да се разглеждат в ООН, 
а после говори аавъпро-

ителство, за това, че тя при самите комунисти, за- сите на коегзистирането 
не може да се сравнява щото те работят и на ръ- и за нуждата от правил- 
вече с бивша Югославия, ководни н други места, но разбиране на тая ду- 
че см* постигнали много, а те и днес, както в ми- Ма, която не трябва да 
но ве и онова което же- нвлото, са длъжни да означава съжителство ме- 
лаем. Отговаряйки аа из- служат за пример на дру- Жду блоковете, защото 
■естни нападки отвън, че гите. това е погрешно, и тако-
например заоставаме зад „И ние комунистите ва коегзистиране не 
Чехословакия, той каза, грешим понякога, каза же да бъде, а коегзистира 
че Чехословакия е била председателят Тито, като не между народи, между 
изграждана още през вре всички хора, но работата страни с различни обще- 
ме на Австро Унгария, че е там, че трябва да гре- ствени системи, които да 
и през времето на Хитлер, шим по-малко, че трябва 

„И с много други стра- да признаваме грешките 
нн, каза председателят— си и да откланяме ония 
ние бихме могли да пра- недостатъци, които са ни 
вим сравнение. Ние се гор пречили да постигнем о- 
деем заради това, че тъй ще по-големи резултати, 
низко стоехме, а днес да направим още по-гол- 
сме се издигнали много ям скок в нашето стопан- 
високо, и все по мощно ско развитие. Затова про 

напред. През . ведохме пленум, и двата 
го- доклада, които бяха изне

сени на Пленума, имаха 
тая цел. Това не стана за
щото сме западнади

та не можем

Ония строителни 
където е нужно“.

Председателят Тито по 
нататък изтъкна, че усло 

и за ра-
то социалистическо стро- прюсът

■ията за живот 
бота днес са много по-до 
брн н че тя има възмож
ност да развива 
физически и 
способности. Подчерта и 
това, че тежненията да 
се прекъсне с младежки
те акции е била неправил
на и че участието на мла
дежта в нашето строи
телство днес е 
* нужно. Особено е ва- 

тези акции

своите
умствени

мо-

полезно сътрудничат и живеят в
мир.

Жно, че в 
участвуват младежи от 

на иаша-

„Аз смятам, че коегзи
стирането между блоко
вете е погрешен път, по
грешна линия. Ония ко
ито проповядват това ко
егзистиране между бло
ковете грешат, защото в 
такъв случай би същес- 

постоянна оп«с-

вевчки краища 
та страна и че 
начин крепне братството 
на нашите народи. 
Председателят Тито ка- 
1а, че се гордее с нашата
младеж, а от друга стра
на спомена и някои отри 
Дателни прояви на отдел
ни младежки групи. Той 
Изказва уверението си, 
че н тези младежи ще 
могат да бъдат превъзпи 
Тани е усилията и въвдей 
впито, което трябва да

по ТОЗИ

ще вървим 
последните няколко 
дини ние направихме ог
ромен скок в иашата ин- 

в нашето земе- 
това и по-ната- трудности,

твувала
ност да се идва до пре
говори и договори за раз
пределение на интересни 
сфери за сметка на дру- 

да вървим по-нататък и гите-на малките народи, и 
й й.Ре« К.ИО д. пр.- въобще .. онм, което »е
вим, Ние много добре принадлежат към блоко-

вдустрия, 
делие, а 
тък ще-правим още по- 
успешно.“

Председателят Тито се -
*
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Нашите отношения с балкан
ските страни

— ИЗ РЕЧТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТИТО —
ято днес се води срещу 
нас, защото на всевъзмо- 
жи начини ни клеветят и 
обиждат. Ние сме дър
жава, и то солидна дър
жава, и ние 
мълчаливо да минем през

самите тях. Дайте тогаваПродължение от 3 стр.)
та не бяха добри, веднаж реално да поглед 
Отношенията с Гърция нем на тия неща. Всичко 
бяха твърде тежки. В друго е само пропаганда 
Гърция съществува дру- чиста пропаганда. И ако 
га обществена система, в такава обстановка би 
капиталистическа система, дошло до такава среща,
“ при нас е социалисти- тя би доживяла неуспех различните неотговорни, 
ческа. Но, от как успех- и от това би имало пове- диви клевети и хайки сре- 
ме да постигнем взаимно че вреда отколкото пол- щу нашата страна и иа- 
споразумение, нашите от- за. Ако искаме да осъще шите ръководители, 
ношения също така, от ствим някакво споразуме- що пък някой ще се 
година на година1 се по- ние трябва основно да го месва в нашите вътре- 
добряват. Днес между подготвим, трябва реално шни работи. Защо някои 
нас и Гърция отношени- да погледаме всичко оно- ще сс меси в това, как

ние градим своя живот. 
Ние вървим по свой път, 
я те нека изграждат свой 
живот, както те си знаят. 
Ние им желаем щастие в

не можем

на-

ПО ПОВОД II ПЛЕНУМ НА ЦК НА СКЮ
разделя, и 

всичко 
положи-

ята са твърде приятелски, ва, което нн 
При нас и при тях съще- от друга страна 
ствува желание то да бъ онова, което е 
де трайно. Ние всички телно и в полза на всич- 
работим то да бъде трай- ки ни. На базата на тия 
■о. А доколкото някъде 
би се намерило нещст, ко 
ето би могло да предиз
вика неспоразумения, ние отклоним, 
лесно го решаваме поме
жду сн“.

Говорейки за отноше
нията о Турция, предсе- 
дателят Тито заява, че тия 
отношения са били добри, 
но по късно зарад наша
та последователна поли-

ТРУДОВ ДОГОВОР
Н& 13 и 19 яоември т. г. в Белгрвд се състоя пленум 

на ЦК СКЮ със следния дневен ред; Спровеждаие решени
ята на VII конгрес—докладчик Добривое Радосавлевич в до
клад аа актуалните икономическо—политически проблеми от 
Миялко Тодорович. След прочетените доклади станаха живи 
разисквания, в които участвуваха наши видни ръководителя. 
Заключителна реч на Пленума даде генералният секретар иа 
ЦК СКЮ Йосип Броз Тито.

Този плевум анализира организационно - политически 
въпроси и проблемите на икономическата политика,като даде 
нови насоки за бъдеща работа на всички съзнателни социа
листически сили от вашето общество.
Насъщна нужда беше 

да се сумират и анализи
рат резултатите, които 
сме постигнали в облас
тта на обществено-поли
тическия и стопански жи
вот. от VII конгрес до 
днес. Този кратък пери
од е изпълнен с такива 
огромни успехи, с такова 
бурно развитие на наша
та общцост, че изискввше 
една равносметка; общо 
взето по две причини:
Преди всичко, за да се 
запознаят милионите съз
нателни строители на со
циализма с резултатите 
от своята работа, да се за
познаят с онова, което са 
създали за себе си и за со
циалистическата общност.
От друга страна измииати 
ят период не се характе
ризира само с това, че 
милионите трудещи се 
взеха управлеиието на об 
ществените работи, ,но и 
по това, че през .послед- 
ниге години, много пове
че отколкото по рано, за
почнахме да виждаме пло
довете на труда от вре
мето преди VII конгрес.
Именно „благодарение на 
това, ние сме в състояние 
да изпълним петгодишния 
план за четири години в 
неговите най съществени 
отрасли.

и последователи соцщ. 
листическа политика по 
въпроса за селското сто
панство, ние се освобо. 
дихме от внос на зърве- 
ни храни.

Изминатият период се 
характеризира и с гои, 
че системата на нашата 
социалистическа демокра- 
ция дойде до пълно нр|. 
женне. Това се ши. 
фестира в туй, че се съ. 
здадоха нови социалиста- 
ческн отношения в про
изводството, поради кое
то се дойде и до нови- 
шаване производителнос
тта на труда и до въве
ждане на по-стнмулатаа- 
ни начини на разпреде
лението на доходите. Мно-

това, ние желаем да имположителни неща ние 
трябва да разгЬваряме, а бъде по-добре и ще бъдем 
другото постепенно ще доволни ако и те бъдат 

Ние сме за доволни, от това. Но ние

шШШ44
йрг А

т.Т

Г^гг

Т| ■ шевявахме заради ново- 
построевите „обекти, зз- 
рзд увеличаване производ 
ството на въглища, на 
стомана, ^електрическа е- 
нергия. Днес това е не
що обикновено, всекидне 
вно. Нашият поглед днес 
е отправен към подобре
ние на битовото равнище 
на нашия трудов човек. 
Понеже сме създали со
лидна материална основа 
за съвременно индустри
ално производство, която, 
разбира се, още ще до
пълваме в съгласие с н«-

тика по отношение на 
Кипър, за който са били 
заинтересувани и Турция ЩЯ! 
и Гърция, тия отношения Дя 
са отслабнали. Но, наша-
та последователност не е ? '*-•

, можала да бъде наруше-
на. Все пак, в отношени- >4Йя«Шг,.. ^
ята ни с Турция няма ни
що спорно, нито пък еле 
менти, които могат да бъ 
дат причина за лоши от
ношения.

—Сега, каза другарят 
Тито, — въпросът се по
ставя, защото има и дру
ги балкански страни. Тук 
са и България, Албания 
и Румъния. Трябва да се 
видят отношенията и с 
тия страни. Но сега в 
обстановката, каквато е 
днес, ние считаме, че още 
не съществуват реални ос 
нови за -някаква среща.
Ето, да погледнем напри
мер Албания. Как можем 
да се срещнем с албан
ски представители когато 
те всекидневно ибезразло 
жно така дивашки ни на
падат. Да се дойде до 
една среща нужно е да 
се създадат условия за 
това. Аз съм за провеж
дане на такава среща, но 
да работим за това, да 
прекъснем такава диваш
ка кампания. Тя не е ну
жна. Тя е вредна и за

вш
Автопътят Парачин—Ниш—младежки дар на Републиката

регионални споразумения, 
ние сме за такава среща, 
н ние искаме, колкото се 
може по-скоро те да дой 
дат до убеждение, че е 
нужно реалистично да се 
пристъпи към това и до 
бре да се подготви така
ва среща и зарад тях, и 
зарвд всичките страни, 
които във връзка с това 
се споменават.

Какво ни пречи в това, 
гз вече кез^х. На нас ни 
пречи тая пропаганда, по

казваме, че сме доволни 
от нашия врвеж напред.

Ето, другари и другар
ки, това накратко исках 
да ви кажа по различни
те въпроси, които засе
гнах. Главното е, че ние 
предимно гледаме своите 
работи, з.°щото колкото 
по брзо ще вървим напред, 
ще постигаме по големи 
успехи, толкова по-брзо 
ще аатворим устата на 
ония, които ни клеветят 
и мразят.

го е направено н за ко
муните, за тези , осяоваа 
обществени клетки на на
шата социалистическа об
щност.Техният ЖИВОТ СТ1‘ 

шите възможности, става „на по-мопцен, развитие?! 
възможно по-ефзкасно да 
преминем към разрешава
не на належащите въпро
си. На преден план е бор 
бата за повишаване на 
битовото равнище натру 
дещите се, за преобразу
ване на селското стопани 
ство. И в тая област има
ме големи резултати. Жи
лищното С| ронтелство, и 
при наличие на обективни 
трудности и ограничени 
материални възможности, 
показва тенденция към

по- перспективно.
Следва въпрос: Км 

неща съдействуваха д| 
се дойде до такова
успешно и мощно разва- 
тне на нашата страна? 
Отговорът е прост. Из
пълнението на решенията 
на VII конгрес даде възмо
жност много по-лесно да 
преодслеем всички труд
ности и неудържимо да 
крачим по пътя на' про
цъфтяването на социали
стическа Югославия. Съ- 
юзаът на югославските ко
мунисти, тази вай-съзяв- 
телна сила на нашето об
щество, беше неуморен 
инициатор на всички в* 
ции н почини в процеп 
на с о ц и а л истическот» 

(Следва на 7 сШр.)

ОБЩИНСКИЯТ НАРОДЕН ОТБОР
ДИМИТРОВГРАД

по случаи 29 НОЕМВРИ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА,

все по-мощна експанзия. 
Битовото равнище на тру 
дещите се върви по лини
ята на непрекъснат въз
ход. От друга страна сел 
ското стопанство надмина 
всички наши

изпраща сърдечни чесШатки на всички трудещи 
се и им Пожелава нови, По-големи Победи и ус
пехи в изграждането на комуната а на социа

листическата 'ни Родина.
О.Н.О. — ДИМИТРОВГРАД ОЧЗКВЙНИЯ

По рано ние Се въоду-. Благодарение на реалната

В. ЛЕНОВИЧ: зна в гората.
Добре би било да Се Свържем със Щаба на 

Пета бригада и да узнем, какво е 
женне, рече заместник комендантът Момо.

„За да не бъде лошо“, прибави комендантът 
„търгнете вие двамата“,и той показа на заместник 
коменданта и заместникът на комисаря.

Двамата станеха и отидоха. Борбата продъл 
жаваше да беснее. Беше обед. След малко при
стигна замесникът на комисаря заедно с Иван Ми- 
лутинович.

„Другари, загина наШият Момо. Мен ме ра
ниха“, каза той. „Намерихме щаба на Петата. При 

същото положение. Там беше и другарят 
Иван. Решвхме н по-нататък да продължим бор 
бата и да не позволим на германците да напуснат 
укрепленията си. Изглежда, че нашия 1ети бата- 
лион се

Станахме и всички оставали. Свалихме шапки. Са
нитарният Радош се прекърстн. „Господи, венчкн 

— заплака той и коленичи пред мър
твия Бутум. Гледахме се и мълчахме. В съобще
нието, което донесе Бутум пишеше:

.„След минав снето на реката, нашият баШалион во*° 
борба с неприятеля. Измежду 9 и 10 часът, ногаШо на *** 
Прия Леля Пристигнаха нови сили и започнаха да наПадоЧ1

тяхното поло загинахме“СIII Сонджачко бригада
(ЗАПИСКИ)

В тоя момент пристигна и Бутум. Той вър
веше изкривен, държейки се за левия хълбок. 
„Другарю началник, ранен съм и затуй бях при
нуден да се върна. Не съм изпълнил задачата“.

„Далече ли е Четвъртия баталион, 
нещо? Борят ли се те? Къде беше, кигато те 
раниха?“

видя ли

тях е
„Бях съвсем близо до тях. И там се води 

борба. Германците ме забелягаха, стреляха и ме 
раниха, ето тук в хълбока. Можех да отида и 
при тях, бяха близко, но все пак реших да ое за
върна тук. Те не са много е пробил. Изпратихме куриер да възста

нови връзка с тях и да прегледа терена, па ако 
може, да прехвърлим частите една след друга.“ 

През време на разговора пристигна и Бутум 
1ой застана пред началника на Щ»ба, поздрави го 
и рече: у

далеч, зад оня хълм, 
има още да се ходи, но не е много далече.“ 

„Боже брате, защо не си отишел при тях и да 
им предадеш заповедта? Те вероятно ме знаят, 
къде сме ние. Можал си да им кажеш, и те би
ха изпратили някого. Какво ще правим сега, ня
мам повече нито един куриер. По кого да им из 

| пратим заповедта?“ — говореше началникът.
„Нищо, другарю началник, аз ще отида пак“.

иДругарю началник, изврших задачата. Пре
дадох заповедта и ето 
де му хартия. Началникът 
драва. Бутум се отдръпна

нашата болнгцо, ние оставихме Шук само една чеша, о 1 
"стеналите части нападнахме германците, ва да аашо®** 
6 'ЛницаШа. В тази борба вагона комендантът Лале 
нович и заместникът на Политическия комисар СЮрунМ ЬГ 
лиШович. Загинаха и По-голяма част от бойците. Гермв*\_ 
те се Пробиха и убиха По-голяма част от ранените • °0'. 
ниШе, които не можеха да се движат. Ето ма що на 
ПозЬция се намира сега само една чеШа, нямаме вече 
лион.

донесох сведения.“ Под«- 
отговори на поз-

дна като покосен. Ние се за^нча^мТБеше*мъртъв

Д“ Г°с УЛУЧИ Сега“? - запита някой. 
Прегледахме го. Беше само един път ударен в 
хълбока. Жарко стана и поздрави мъртвия боец.

„Нищо, другарю началник,____ .
„Как сега ще отиваш така ранен, как можеш?“ 
„Мога, мога —

— рече Бутум, станаполекичка, нищо не се безпокой“ 
и отиде.

Мълчахме и гледахме след Бутум. Той изче-

ч
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БРАТСТВО 6
•*

ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ
Вчера преди вой- 

I нати, Боси- 
легр*д беше в същинския 
смисъл на думата голямо 
село със статус ша

мо един фелдшер. 1ова{;н‘- аа братски народи, Босиле- 
беше времето когато се,» цгРад живее под знака ва упо- 
подвизаваше вражалеца ■Шри1а боРба 34 превъзмогване 
Таско Злидолски ппи Г* Тежаито наследство от ми- кпйтгз . ПРИ идвалото, под знака ва освобож-
КОИТО отиваха хората да '/ Даване от икономическата зао- 
търсят „лекарска“ ПОМОЩ. «,станалост... Гой днес е център 
И ТОЙ Ги лекуваше чрез -ва комУната.с редица виегвту-
„гасене на въглени“, Чпез ван;,0егани ва властта в °Рга- пппзипичо „„ .. чрез нн на общественото самоуправ-Р РННе на ЗВЪНЦИ през ленне в конто участвуват 
ризата на болния и пр. стннте 
Интелигентите от Боси-

кнпн обществен н културен 
живот, селяните всекидневно 
разискват по местни проблеми, 
а не им е чужда нн световна
та политика, защото получават 
н сле*ят печата, имат възмож
ност да получат н добра книга 
а децата им учат илн са вече 
образовани учители, инженери, 
лекари агрономи и пр. Ло-до 
бре се хранят и по-добре обли
чат. Преди Войната не. си мо- 
жал да Намериш човек в Боси
леград в градско облекло и в 
обуща. Сега и селяните не но
сят вече свински опинци при
тегнати с връв. Такива дребни 
на пръв поглед детайли от все
кидневния живот каквито има 
много,,говорят за един напре
дък на кейто трябва да се рад
ваме и кейго говори, че още 
много можем. В града се стро
ят нови здания, поправят се у- 
лици, създават предприятия, 
комплексна овощни градини, Босилеград мени лицето св. Строят се нови модерни сгради 
мериносови стада, здрави коо
перации с производствен харак 
тер... модерно обзаведена бол
ница, ветеринарни с,танция, 
строи ее далекопровод.,.расте по
купателната мощ и пр. Нався
къде акции за подобрение на 
стопанството. Реаултатите от 
двешна гледна точка са все 
още скромни, ио в сравнение 
с онова което е било и което 
е днес — те са огромни. Тева 
го вижда и чувствува всеки бо- 
силвградчании.

„ град,
с „Среско началство“ и 
мвогобройяи жандармери 
йски участъци пръснати 
по селата. Това беше мя
сто където се отправяха 
кралските чинпвн-ии

ме-
жителн. В Босилеград- 

ско днес имаме широка мрежа 
от училища, основни и средни, 
имаме стотици студенти и спе
циалисти от различните отрасли 
Направено е миою по отноше
ние подобрението аа земедел
ското производотво, особено на 
овощарството н животновъд
ството. Селата са свързани с 
добри пътища. Хората членуват 
в различни обшествено-политв- 
чески организации,а вавсякьде 
е видна положителната 
на организацията на Съюза на 
комунистите. Сравненията сми 
налото са почти 
Кдго яапрдьи човек бегъл 
лед иа изминатия път не може, 
а да не констатира, че 
ществен ОГРОМЕН

роля

лйзират и които в близ- значение, защото Босиле- 
кото бъдеще ще станат град се свързва с голям 
действителност. Затова стопански център-икопие 
съществуват и средства, И тогава, утре значи, са- 
които ооезпечава нашата мо в приказките на ста- 
содиалистическа родина рите хора, ще се споме- 
и желание ва трудовите вава, че е съществувал 
хора за изпълнение на за- градец за който са каа- 
дачите. Изградените до вали че е „зад гърба на 
сега здания, заедно с до- бога“, 
вия хотел и други зда- 

,.тпа Босилеград ще ния, които ще се строят 
У1116| стане същин- през следващата пролет,

новите павирани улици и 
градската градина, с ре
дицата други предприя
тия които израстват ще 
дад«т нов изглед на Бо- 

на силеград. Ако към това 
прибавим и това, че Бо
силеград трябва да стане 
и рударски център с мно
го работници, жилища и 
управителни здания, кое
то ст своя страна ще под
тикне и предприятията и 
и занаятчийсвото към по- 
жив стопански живот, то 
гава ще имаме картината 
на утрешния Босилеград, 
за който един босилеград 
чанин духовито каза, че 
това ще бъде един „ма
лък Рур“. Това утре о- 
зарява лицата на хората 
ог Ьосилеградско, това 
УТРЕ не е далеч, защото 
то до известна степен се

невъзможни.
прег-

е осъ- 
напредък 

кийго във всекидневието изгле
жда като нещо съвсем естестйе 
но. Битовите условия са подоб
рени,' хората по-добре живеят, 
по-добре са облечени,, имат по 
добра покъщнина, светогледът 
им е прогресивен... Сега вевч- 
кн се грижат за лекарска слу
жба и просто негодуват ако о- 
станат някой месец без хирург. 
Неповратио са изчезнали вре
мената на Таско Злидолски. 
Майките отиват в градската ро 
дилна н искат помощ на аку
шерката. С модерни автобуси 
градът е свързан с Враня и ж.п. 
линията. На стотици младежа 
има днес Босилеград в качесто 
то си аа студенти в Белград и

Босилеград: типична къща

нвк1занне, място което се 
намираше „зад гърба на изброят на пърсти и то 
бога“, място за което ни
кой не водеше сметка, 
освен търговците, които 
евтино откупваха строи- 
телеа материал, овощия зостаналост раждаше м 
и скъпо продаваха зрне- тесни хоризонти: селяни- 
ии храни и индустриални те бяха потънали в рели- 
стоки. Народът беше на- гиозни празници, земята 
ционално потиснат, учи- обработваха по начина на 
лища имаше много малко своите деди, селяиките 
,и то само основни (с из- не знаеха за лекарска по- 
ключенне на „граждан- мощ и раждаха навсякъ- 
ското училищте“ което де, като пъпчето ва дете- 
бе открито в навечерие- то режеха със сърп та 
то иа войната и което не детето да бъде здраво! 
даваше никакви перспек- Връзките с другите тре
тини). Единотвенотос кое- дове бяха никакви, а сто

ки се докарваха от Враня 
илн Сурдуяица със кер
вани от коне. От това пе- 

които се ' челеха само дребните тър- 
на говци и лихвари. Хората 

свят не виждаха, а мла- 
се отделяха от 

си само когато

леградско можеха да се
Марин МЛАДЕНОВ

бяха предимно учители. 
От Босилеград до война
та излезе само един вис
шист. Икономическата и-

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ’ 
ВЪйТДтН Ш

ски град с развито сто
панство. Това утре е ве
че начертано в акциони- 
те програми на земедел
ските кооперации, в пер 
спективните планове

Ано се съди по отда- 
лечността на Босилеград 
и Босилеградско от .све
та“—от Враня и Владичин 
Хан, които на Босилеград
ско отварят прозорец към 
по-важните центрове в 
страната ни, по това, че 
Ьесва Кобила го изолира 
и прави почти край за се
бе си-човек би си поми
слил, че тук хората едва 
ли знаят много за онова, 
което става в страната ни 
и в света. А това заклю- - 
чение ои било съвсем по
грешно.

то можеше да се харак
теризира тогавашния Бо
силеград бяха осемте ка
фенета из 
въртаха агитаторите 
различните партии и сее
ха раздор, като обещава- дежите 
ка на хората „авезди от 
небото“ от което не се

Босилеградчанн 
четат и рабшят може би 
повече от много други 
в Босилеград, и близки
те Села Найч„ловци и др. 
има около 201) радио па
рата, което значи,че вся-

селата
търгваха да отбият вое- 

нищо. Хора- ината си повинност. Превизпълняваше
та трудно живееха, обре зимските дни когато свя- 
менени с предрасъдъците гът заттрупваше прохо- 
на миналото и сиромаща- дите на Бесна кобила Бо
ята, която ги караше да силеград биваше откъс- 
напускат родните огнища нат по няколко 
и да търсят хляб ,,из бе- от света и биваше остав- 
лия свят“, като някои за- ян на проиввола иа съд- 
минаваха дори за Амерн- бата...
ка. Лекари нямаше. За. ДНСС, "сои^аеичес“ 
цяяата босилеградска 0- ко строителство, в условията 
КОЛИЯ беше предвиден СН* на свободен живот в семейство

реализира вече в нашето 
ДНЕС. Градът ще полу
чи и нова съобщителна 
линия чрез Крива Палан- ка 4-5 къща има радио, 
ка за Скопие, която ще Само в Райчиловци има 
има огромно стопанско около 30 такива.

___  Освен това ежедневни-
' '1РИ ците "Борба- и „Полити- 

Г ка“ се продават в 240 
броя, докато останалите

Голините около Босилеград са залесени

Скопие, а завършилите се обаж Стопанския съвет, в ела- 
длт от всички крлищл на стра
ната. За прочутите боенлеград- 
екв зидари винаги има работа 
в те добре печелят и модерно 
обзавеждат своите семгйствя, 
грижат се за благоустройство
то ва селата си. Никнали оа 
Големи хубави училища и коо
перативни домове. По селата

боратите на специалисти
те, които изследват руд
ните залежи на Босиле- 
градско. Важното е и то- - » Трг;,-,' 
ва, че това светло утре ВДа*'
не са утопични мечти, а . ф"* \ у „ , \
неща ксито вече се реа- ” "-|

месеци

седмичници с около 
100 броя. Отделно пък 
са месечните списания от 
литературен, технически 
и педагогически характер, 
които получават просвет
ните1 работнацн, учили
щата и други хора от 
Босилеград и селата край 
него.

Изглеждаше, че положението се е малко 
добрило. Обаче, след няколко стотин метра на
пред навлезнахме в сектор, койго бе обстрелван 
от няколко посоки. Напред ье 
върви.

по
Застъпва по своя инициатива,
шагиналия комендант, 
командирът на четата Р. Раковия .
Остатъците от Четвърти баталиси бяха при- 

беше предал Бутум. 1 ръ 
зао-

можеше да се

Комендантът на бригадата Велимир Якшич, че
теше и -обмисляше току-що пристигналите сведе 

баталиоамте. Ние седехме. След като за
върши, той пристъпи, застана-мирно и поздрави 
другаря Ивон Милутиноаич.

Другарю МилуШинович, Ши си член на Върховния щаб, 
аз сън още аойнвк — комендант на бригидиЮа, желая до 
ии Предам рапорт".

Положението в пешата бригада е непостоянно и 
” Загинаха; Полииичкеския поми1 ар на бригадата, зи-

е замесни^ъш н-

Не по-малък интерес 
проявяват към сказките 
и беседите, конто се у- 
стройват в града. Сркдно 
число на посетителите на 
такива беседи е около 
250 души.

Книгите в билиотеката, 
които сега не могат да 
бъдат използувани, са про
четени от голям брой 
младежи и възрастни.

е»
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се присъединили към Втори.

Пристигнаха двама куриери със сведения, 
които пишеше:

И*пълнихме задачата си, унищожихме германските 
Линее пи превзехме възвишението и се Присъединихме къ« 

’ Лпталион В тази борба имахме няколко мъртви в 
ранен. бойци".Куриерите ни разказаха, как са водили бор- 
бата ва Превземането на споменатото възвишение.

ния ОТ

в
ШеЖКО командирите ни бригад Ша, ранен

бри' ината. Загина команди. ЪШ на ЧеШиърйшн 
Петия баШалион, шест

неснан 
комисаря ни
батиличн, вимеснин комисаря на 
командири и осем комисари на четите.

От мъ'й градът Щс има доста- 
тачво електроеиергтя

баШалион оШ 140 бойци загинаха 70. 
баШалион оШ ПО бойци загинаха 50. 

баШалион от 200 бойци зигинаха ПО.

В Първи 
Във Втори 
В Четвърти 
В Пети

I §О. Н.О. ~ Босилеград =
ВпПииШе оШ нашата чета търгнаха да Превземат 

„БоЯ#иПМ „паПпия бункер, който мислехме да з;П-

ме сейна две*група “гоуПата от ляво Шъргна наПриво къ м

чера две 6о чбщ Германските нар* буннери. Тя се
***** в бункера. Ни* с р анаше ни Беше облекла гернин 
Поява на кроя оШ буп р • германски ш*айсер, в е и
ска шинел, През гъР^т^?^а *пляРМ ШОкплаД. Тръгна към 
наша ръка валШер, а В &РУ фд ботуш и течеше

§
I 1баШалион оШ 170 б^йци загинаха 60 души. ЧЕСТИТИ на гражданите от Босилеградско§

В допълнителния баШалион оШ 80 бойци загинаха 20. 
Ччсчи оШ оощия брой 620 боПци, колкоШо имаше ниша Ши 
боигааа, когато влезе в тази борба, зиганахи 320. Ими 
много ранени. Не зная колко са.

Другарю МилуШинович, нишата бригада, вършейки че 
гтно своята в мнашка и патриоте.а длъжност, из уби По- 
вече от Половинити снои бойци. КиЖеШе, че нашата брига- 

своиШе Позиции и че Шук ще осШине.

I1
I Деня на републиката I=
=
1 като им пожелава нови трудови победи 

в изграждането на комуната и на со
циалистическата ни страна

I=
I

да е иа

/
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Импресии м босилеградската болница

НЕН А Т1Г И

СЕЛА
От босилеградчани мо

гат да се чуят много ху
ните, обикнал той тях, бави думи за болницата, 
сдружили се и работят... Това е съвсем естествено, 
И жънат успехи. Той не като се има предвид, че в 
само добре учи децата миналото Босилеградско 
им, но се старае да ги е било без лекарска слу- 
нвучи и на много неща, жба, че особено през зи- 
които в живота ще им мата хората са били ос- 
бъдат нужни. При учи- тавяни на произвола на 
лището е направил хубав съдбата. Превръщането на 
малък разсадник на вка- някогошното „среско на
ции и орехи, а училището челство* в болница е па- 
има хубава жива ограда метен акт за жит(.лите от- 
от акациеви дръвчета. А въд Бесиа кобила. И за- 
длъжности колко щеш- това тези хора с благо- 
уч|ител, отборник, секре- дарност, когато става ду- 
тяр ва първичната пар- ма за дейността на бол- 
тийна организация, член ницата, казват: 
на общинския съвет за 
просвета и култура, че 
дори и съдия от поротата 
в Околийския съд. Един 
истински просветен ра- 

когато ботник в малкото и от
далечено планинско село.
А скървеничани това му 
признават и обичат го 
като свой.

Малко, но напреднича
во е кр-йграничното село 
Скървеница. Отдалечено 
от Димитровград, без до
бри съобщения с другите 
села, то пр*ви сериозни / по 10 трудодена при по- 
усилия Да превъзмогне 
заостаналостта си.

Скървеница лежи в ед
на ръ глина, обкръжена 
с многобройни гористи 
бърда, между конто има 
и такива които надмина
ват хиляда метра височи
на. А селото е малко ед
вам 64 къщи с около 350 
жители и няколко маха
ли с интересни названия

нето на всяка акция по 
благоустройването на се
лото: поправки на пъти
ща и др. Само в тая го
дина всеки млаееж е дал

правката на пътя към Дол- 
ня Невля и Димитровград. 
А за празника на Репу
бликата те ще изненадат 
своите съселяни с хубава 
програма.

ч Всички села, кое по- 
малко, кое повече, имат
в учителя си голяма под
крепа. Той най-често ще 
им прочете вестници, ще 
им протълкува някоя но
вина, ще помогне в ра
ботата ьа организациите, 
ще поведе младежите в 
акция, или ще се заеме с 
режисьорството 
те решат да подготвят 
пиеска. Скървеница в то
ва отношение може да се 
похвали и повече. Седем 
години един и същ учи
тел. Обикнали са го селя-

— Не един е спасен!
*

С. М. — жена на 60 го 
дини, се връщала у дома 
след едно празненство и 
забелязала пожар в дома 
си. Затичала се, препъна
ла, паднала... и дошло до 
преплитане на червата. Тя 
се сгърчила и едвам мо
гла да се движи. Хората 
я покарали към болница

та — 5 километра. Тя е- пречупил. С мел в бедро 
два ли би могла да сти- то го докарали в болна- 
гне до Враня I В болни- цата. Хирургическа ннтер 
цата я приел д-р Тодоро- венция н... утреден чове- 
вич и през същата нощ кът сам се завърнал у 
направил операция. Же- дома. 
ната била спасена...

* Б. И. жена на 45 годм- 
ни получила изведнаж 
кръвоизлиявие от родил
ните органи. В болница
та е провел спешна хи
рургическа интервевцкя 
д р Никодиеаич. Днес та
зи жена е здрава и се 
чувствува добре.

Н. Н. — човек нв пре
клонна възраст, като съ
барял кукурузяк от кло
ните на едно дърво, за 
да нахрани добитъка сн се Мввго са случаите ко- 
подхлъзнал и паднал вър- *то помнят хората и раа- 
ху плета, така че колът правят за тях... спасява- 
от плета се забил дълбо- не на ранен граничар, без- 
ко а бедрото му и се бройни операции на апен-

-________________ днкс, сериовнн операция
на рак, спешни интервен
ция, които не са търпели 
отлагане...

Няколко жени са спа
сени при раждане. Р. Н. 
не можала да родя на 
време и чувствувала стр«. 
шни болки. След хирур. 
гическа интервенция се 
установило, че детето в 
утробата било мъртво 
че започнало да се раз
лага. Майката на време 
била спасена. Върху де
сетина жени е направен 
„царски рез".

М. Филипов

РЕДКИ ГОРИ В БОСИЛЕГРАД- 

СКО И ДИМИТРОВГРАДСКО Н
Според изследванията 

на ботаниците, в древно 
и неотколешно минало

И двете местообитания 
на това хубаво и скром
но растение авторите на
мерили в жалко състоя
ние и препоръчали ведна 
га да се вземат мерки за 
запазването им. Местните 
борови раси не са важни 
само от научно-историче
ска, естетическа и хиги-

еническа гледна точка, 
но имат не голямо лесо
въдно значение, зицото 
залесяванията на оголели 
те склонове винаги ще 
имат по голям успех ако 
се употребяват семена 
от локални, аклиматизира 
ни сортове.

гъсти гори черен бор за
емали големи простран
ства Балканския

— ШенуЛинци, Банковци, полуостров, включително 
Ковачевци, Иолинци. . На 
юг се простира Скърве- 
нишкото поле изпъстре
но с ниви и ливади, кои
то с бедни дажби подър
жат населението и доби-

от

н нашите краища. Поне
же черният бор е ценио 
стопанско дърво, а при 
това е съвсем невзиска- С. Кр. Сотиров
телен към почвата и кли
матическите условия, 
днес се полагат грижи 
щото отново да се раз
въди в неговите някога
шни естествени мястоо- 
битания.

ПИСМО ОТ СМИЛОВЦИ—
тъка, а горите, с които е 
богат този край, попъл
ват дефиците в препита- 
ването.

Подобно на многото 
села в тоя край и те се 
грижат за благоустройва
нето на селото си. С по
мощ на общината от Ди
митровград, и с доброво
лен труд, те построиха 
най нужното-водопой за 
добитъка

Организациите в селото

Вестникът пристигна м •

Болницата е институция, 
за която всички се гри
жат, всички се интересу
ват. Всиокн се разпитват ^ 
когато се обяви конкурс, 
дали се е обадил хирург 
или някои друг лекар, ра
зпитват се за неговите 
качества... Радват се ко
гато разберат, че добър 
човек н специалист идва 
в тяхната болница. Съв
сем естествено.

— Не едни е спасеа!

• • •

С голямо нетърпение го получи по—бързо, да 180 броя получава учи 
очакват учениците от Сми разгъне страниците ида лището. Но и това не 
ловското основно учили- потърси онова, което го стига вече. Вестника че- 
ще да минат 15-те дни интересува. Малките за- 
от единия до другия брой бадат нослетата 
на вестник „Братство*.
Нетърпението особено се 
засилва когато наближи 
датата на пристигането 
на вестника. Постоянни

В средната част на По
луострова са уцелели од 
наши дни само две три 
находища —остатъци от 
старинни гори, които вра
гът им, човешката секи- 
рз, за щастие не е успя
ла да унищожи. Едно от 

работят хубаво. Особено тия научно изпитани нахо
дища се намира в окол
ността на Димитровград 
и друго в близост на Бо-

тат децата, старите, учи
телите — всеки на свой 
начин, всеки свои рубри
ки. А често на часа по

си в „ин
тересните новини* по въз 
растните ровят в литера
турните очерки и разкази, български език той става 
в политическите вести и четиво за граматически 
в стопанските рубрики, разбори или художестве- дежурства пред пощата Търсят и дребните загла но четене ХуДОжестве 

и почти досадни на по- вия за успехите на друга- 
щяра въпроси-Пристигна рите им от други учили М° малките очакват и 
ли? Кога ще пристигне*, ща от Димитровградско ИЗКЛ1°чително своя стра-

или Босилеградско. А ко ниця> искат своя литера- 
гато намерят нещо, което турна трибуна, от която 
е писано за тяхното учи- да пРояват силите сн и 
л-ще тогава настават ра- таланта на малки писате-
зисквания и приготовле- ?иДезик.РаЖВЯВаТ Р°Д 

пишат за

народната младеж се про
явява като напредничава 
и предприемчива. Младе 
жите подготвят хубави силеград. 
и разнообразни вечерни- Находището при Дими- 
ки, беседи и вземат дей- тровград, в пролома на 
но участие при провежда- Ерма, над Погановски ма-

- IКогато някой ученик 
вече узияе, че е пристиг
нал броят,всички хукват 
към пощата по вързопа, 
който крие 180 броя за 
училището. Делбата е тру 
дна — всеки би изкал да

настир, пръв няучно е о- 
пис^л д-р Б. Илванович, 
професор от Белград 
през 1451 г. „Уцелелите 
единични дънерн или по- 
малки групи — казва ав-

Меринизирането в Бо- Т0РЪТ — се намират над \
силеградско завърши. За- Р^к-та на 520 до около 2 задига гордо глава, на- тготюнопппи«плВт.- -лопп
плануваното число овце 700 м- надм. височина. На \ сочва гайдата към ули- успяха Рл«ЗВпо Т*Л Т* ??’820 ДинаРа. Милоше»
аа меринизиране е рели- по-голяма височина, къде- | цата и подвиква: Леле соГдна йена птР чяпИЗИР“Т за 127 кг. -
зирано с 100%. Веднага то наклона е по-благ и * нанке, ела да видиш тю- оа 2 то ппМ ^»8° Д““а‘ 6>942 Динара, Маиов Гор-
обаче ветеринарната глуж по достъпен днес вяма < ПРЕЛ илттирйия склал тюнджиите!* етап Ц,Р ози, първи ян за 70 кг. — 45,742 дн-
ба започна нова работа борчета. Запазените стъ- ^ ^^ ®ТХ№Е.ЬИЯ ОсААА Гайдата пити еТ,п на изкУпУването, ко* вяра ■ другя.
ПО здравеопазването на бла предизвикват удивле- ве«ло подв “к1;.. Т00 о/пъо^ите т?™нм Пред ^купувачите т.
добитъка-туберкулинизи- «не при всеки, който ги | дно веселие. Р° ^ ‘®*Р'тк>- е. спокойни.Вярватвсвоя
ране на едрия добитък— наблюдава. Те растят в \ Около пладне, на 19 т. * Гп™.. качество, труд. Само казват: „Ням*
говедата. “а варовико’ | м- край оградата ва тю- Изкупува се тютюнът оценка1 "Р®*варит9лната ние да говорим — стоката

Според сведенията ко- та скала гдето са пони й гюневото предприятие за на производителите от г е Са произвели говори!* Или: Ше видя-
нто получихме—работата кнали от семена донесени ^ почна да се трупа народ Трънски Одоровци Тю" ли Дина около 11 хцля- те, вие другари какъвкаГ^ГеНа В 4 МесСТНИ екзе3мпВлЯяТпиРта; РеДКН Са I в да се любува" на инте т^нът им е ^оброка^тюн .^сГ” ИЗСушен ™тюн ще^онесем през

целарии, т. е. в 16 се- я лярвте по-високи ^ ресната и невсекидневна ствен и добре сортирам яи« .т’ само през пър- вторият етап!“Гбщ^ГтГ0 36'1'™'' к карти,,-,„ро »двор. кРо1т„°%рР”„ С ТГ.2'30!>'000
т.,лЛ Босилеградско™ нахо- ^тютюневия склад. Какъв няколко години започна ^ ДРуги думи,

въошбват лняЗИР8НеТО И3 Д1,1Де се намиРа ЮГО- 2 е този празник, питаха се ха да отглеждат тютюн о°дителите°тТрън- Затова се извива Х«ро
иРтешГГ„!еТерИ"ар западно от града върху | хорат.. По какъв случай станаха добри мроиз^оди’ чат Р°ВЦИ ще полУ' ^р,д тютюневия склад

ри ветеринари а ЛеКЙ ™новете на планината това веселие? тели. Доволен еРн техния милион," голина към пет Димитровград, ватов* се
Р Спорел плана по 41 ■Црноок>до селището Яре- | В двора се вие кръшно техник Нацко Милев за динара! веселят тютюнопроивво
хрмппи пяЛгтт- ’ 0 де' ш«ик. (Надморска височн- | хоро. Хванали се тютю- щото в този оезулт«т го ^Т° ВЯКОлко имена на Днтелнте и тютюворабо*
привР?щРеНа ТоваЩе н?пДе ва ]-3°0 -■) Него е опи- | нопроизводителите-гел- ^ижда и н^Гв/я " л примерни тютюнопроизв? тмиците, з.това гайда-
лно възможно като го б^лгРадският ботаник рчн н селянки и работни- Доволни са и работници' оя Станков Асен за Рът повдига ръченика * 
2земе предвид че 5 640 ОгЗ Рейевски 1980 г. | ««те от предприятието и т. от склада защотоло* ваел 55>344 Д«- гордо « провиква Да
глави добитък’ вече са и п *НВн дървета има И г р 8 я т- а гайдарът, бре сортиран ?ютюн о А* ’ Аначк°в Петър за г«> яУят насъбралите се 
обработени а това прел" кои™ Н°8е> “а един от I пак тютюнопроизводител, блекчава и ск«?о„.т. Го КГ‘ 78-881 Динара, хора: - Леле-нанке, ела 
стаРвлява почти половина чет!т 17пЖели Д* се раз' ^ надУл гайдата и не спи- манипулзц-.-я Но «йпп Г Илия за ]31 кг. да »НДИШ тютюнджввте
ЯтеПЕ ™«Т<.1700гГ„О,'"^;кП'Т Г .олн»'с.Вос”„.Н°' ""“е " ТрЪ“С“‘ Ол0Р0-“"'

БОСИЛЕГРАД ТУБЕРКУ- 
ЛИИИЗИРА ДОБИТЪКА

ния и сами да 
себе си. С. Иованович, 

преподавател
■хххчхчхххч'лччх^хххххххххххххх\хххх\хххххххкхххх««л>»хлхх1<-
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Р. ЧОЛАКОВПЧ:
СПОМЕНИ НА ПЪРВИТЕ ОТБОРНИЦИ

На 11-то заседание на АВНОЮ
Настъпваше вечерта ко- секва глъчката — влиза здравиха представмтели-

Другарят Тито, съпровож- те на Партията, войската
младежта, АФЖ то 
отделните ни страни: Сър
бия, Хрватско, Словения,
Черна Гора, Босна и Хер
цеговина. Това беше не
що като увод в същес
твеното, заради което бе
ше свикано заседанието.

^ рифадиранена кандндати- 
" г~' ■ те> изслушахме различни

1 писмени поздравления, от-

ПЪРВИ
КРАЧКИгато делегатите аа Вто-

&0Ю 'започнаха АВ' Да“ °Т ч^новете н, Вър- 
НОКР започнаха да се ховния щаб и на Централ-
съб.рит в Дома на кул- ния комитет : Кардел 
турата. Беше неприятна Раикович, Пияде и дп?ги’ 
вечер н. късната есен - Но може би само един 
валеше студен дъжд, ули- секувд беше 
ците бяха мрачни

те за доверието което му 
оказват не само нему лич
но, но на цялата войска. 
След това той даде обе
щание, че до последен 
дъх ще се бори за наро
дната победа, начело ва 
нашата войска...

Около пет часа оутрин- 
та др. ^ибар закри засе
данието и делегатите за
почнаха да си разотиват.

Върнах се у дома, но 
не ми се отиваше да по
чина. Отворих прозореца 
и се вслушвах в гласове
те на деня, който започ
ваше—в далечината от-

н на

Изминаха години от съ
здаване на Републиката. 
През това време коренно 
се измениха условията на 
работа. Страната ни се о- 
свободи от всички ония 
недъзи, които й остави 
окупацията, войната и не- 
народните режими в ми
налото. Сега с бързи кра 
чки строим и изгражда
ме социализъм. В органи
те на народната власт 
стъпиха нови, млади хора,

Никела 
Арбут н•
ма, »рез о- 
купацията 
е работил 
като рабо
тник в хле
бар и и ц а .
Но хлебар
ницата слу 
жеше и за друю — от 
нея, получели връзка, о- 
тиваха мнозина към пла
нината при партизаните. 
И след като отрядът вле
зе, той стана отборник на 
Околийския народен от
бор в Димитровград.

-тг Още през 1944 го
дина, в първите дни след 
освобождението на око
лията образувахме и око
лийски отбор. Много ра
бота имаше — укрепване 
на властта, събиране на 
помощи за войската ни, 
която се биеше при Бе
ла Паланка и към НиЩ, 
помощна новите народ- 
ноосвободителни отбори 
по селата и същевременно 
отделна борба за укреп
ване на младите организа
ции на Народния фронт на 
младежката организация. 
Войната беше спряла о- 
бикновения ход ва живо
та, а ето изведнаж изни
кваха въпроси за органи
зиране на здравна служ
ба, на просвета, за работа 
на хората, които живееха 
от труда си. Спомням си, 
че понякога заседанията 
ни траеха по цяла нощ, 
но ето успехме. Подкре
пата на народа беше о- 
громна. Това беше време 
когато народът анаеше 
какво му носи новото по
ложение в свободната ни 
страна. Колко много хра
на, вълнени изделия, кре
вати, бельо, даваха хора 
та за войската, за болни
цата. Да, свободата зна
чеше много.

тихо, а то- 
скочихаи кал

ни, и в осветената, топла . 
и скромна, 
вкусно украсената зяла на ’ 
Дома, човек се чуетвува- 
ше леко и радостно.Зяла
та беше определена за 
делегатите, а балконът за 
публика. Делегатите при
стигаха на групички, за
емаха си. места, поздравя- ! 
ваха се и разговаряха. В 
залатн постоянно се шуми, 
а от балкона се чува пе
сента на младежите.

гава делегатите 
на крак и в залата екнаха

но все пгк
л Г"'?8*Ра** пре-

>: правени към заседанието.
I След това първият пред- 
! седаващ, др. Воислав 

Кецмановнч—Дедо, 
думата на другаря Тито.

,1 Няколко минути той стоя,
Докато стихнат овациите!

’ I Започваше: „Другари и 5 30РеД в сгаята нахлува 
другарки... но думите му ? влага и мътната светлина 
се губеха в ръкопляска- на облачния есенен ден— 
нията и виковете на де- пъРвият ден на Демокра- 
легатнте; даваше с ръка тична федеративна Юго- 
знак да станат, но всичко славия. 
беше напразно;най 
започна да ръкопляска и 
той, заедно с делегатите.

ч

,\ ■ Ш които малко знаят за у- 
словията при конто са ра
ботили първите народни 
отбори след освобожде
нието на нашия край.

В края на 1944 година 
партизанският отряд „Мо 
мчил Войвода“ влезе в 
Димитровград, като пред
варително беше освобо
дил територията на Висо 
ка и Бурела. В много от 
тези села бяха образува
ни народноосвободител-

Г2&Н0В0—етиас— нн °т6°ри> които започ-
наха да вършат длъжно
стта си на представител
ни органи на народната 
власт.

къслечно ехтят гърмежи, 
долу под прозореца, неви
дима ечи надщшлата ре
ка... През отворения про

даде
Щех * ш

% -
Необичаен е тови сбор 

още по своя външен из
глед. Между пристигна
лите делегати има побе
лели глави и голобради 
момчета, работници и 
професори, селяни и пи
сатели, висши офицери от 
армията ни и обикновени 
бойци,-свещеници—право
славни, католици, мюслю- 
мани, жени забрадени с 
прости селски забрадки 
н ннтелеитуалки. Повече- 
то от делегатите са в у- 
ниформа, с револвери на 
пояса си, но има, така да
кажа, и цивилни!: вижда делегатите и публиката, 
се й черногорска капа, Др. Иван Рибар прочете 
босненски калпак, поня- реферат за работата на 
кой фес и работнически АВНОЮ между Първото

и Второто заседание, а 
Изведнъж в залата пре- след това заседанието по-

‘ V.-т
сетне

Старец от По-Другарят ТИТО през 
време на НОБ Докладът на Тито трая 

около един час. Беше раз
бираем и съдържателен, 
лишен от всякаква нену
жна дума. Тито го чете
ше мирно, като повиша
ваше гласа си само на о- 
ния места където говоре
ше за предателите, които 
не само че са предали 
страната си в съдбонос
ните дин от нашата ис
тория, но са опитали да 
заблудят и съюзническа
та оощественост, да пред
ставят Народноосвободи- 
телного движение и вой
ската му като своя. Де
легатите често прекъсва
ха Тито с аплодисменти, 
но на едно място настъ
пи истински порой от 
гняв, огорчение и негоду- 
ване. Това стана при ду
мите му, че на народи
те на Югославия са били 
нужни много жертви до
като убедят световната 
общественост, че проля
тата в Югославия кръв е 
тяхна кръв. а не на ония 
предатели, главатарите на 
които се ползуват о гос
топриемството в съюзни
ческите страни...

ръкопляскания и възтор
жени поздрави на делега
тите и публиката към Ти
то, Партията и войската.

Заседанието започна с

тен читател
Шестдесетгодишният 

Баса Дунгеров от село 
Поганово е познат като 
голям любител ва книги. 
Двадесет и шест години 
вече той следи постоянна

Тия първи отборници, 
представители на народ
ната власт, и днес работ
ят — някои като отбор
ници още, някои като 
служащи, работници, зе
меделски стопани. Спо
менът за първите стъпки 
на народната власт обаче 
е съвсем свеж в тях, ма
кар че след това надой
доха нови, също тъй ве
лики задачи и успехи...

пеенето на химна, който 
заедно с хора пееха и

ежедневния и периодичен 
печат. Той редовно чете 
вестниците „Борба“, „По- 
лика*, „Свобода“, „Брат
ство“, „Задруга“..

Към художествената 
литература има особена 
страст. Въпреки посто
янната си раоота около 
стопанството, той е про
чел между другото и Ьио 
графията на другаря Тито, 
„Пролом“, „Слънцето е 
далече“, „Приключенията ват... 
на Николетина ьурсач“, 
„Сватба“, „Хайдутинът 
Станко“,„Г1од игото“, 
„Записките по българско
то въстание* „Война и 
мир“, „Тихият Дон“,
„Край Арда“ и много още 
други бележити произве
дения. Същевременно той

каскет...

ТРУДОВ ДОГОВОР
(Провьлжевие от 4 стр.^ 

строителство. Той не мо
жеше да бъде това, ако

с по-големи изисквания 
по въпроса за дейността 
на комунистите. По-ната
тъшния развой, до голяма 
степен ще зависи от то
ва, до коя степен са ан-

Й И ето те 
ни^разказне укрепваше всекиднев 

но. Само през времето 
от VII конгрес до днес, в 
неговите редици са при- гажирани комунистите и 
ети над 200 хиляди нови останалите трудещи се в 
членове-най-съзнателните изпълнението на задачите, 
строители на новото об- които постави Вторият 
щество. От особено зна- пленум на Централния ко- 
чение е и фактът, че по- митет на СКЮ. 
ловината от новото член-

Л,*|Вече въ- 
зрастев, у- 
чителят от
гимназия - 
та в Дими
тровград—
Метод ■ 
Георгиев

— Имахме

Подробният анализ ва 
изминатия път, на резул
татите, коите са пости
гнати и на слабостите, 
които са се показали в 
практиката, за които ста
на дума в докладите и 
рвзискаванията, никак не 
намаляват

от Говн-дол:ство са млади хора, кои
то в следващия период 
ще се борят за изпълне
нието на новите аадачи1 
Програмата на Съюза на 
комунистите, приета на 
VII конгрес, както и ре
шенията, които тогава се 
приеха, послужиха като те 
основа за единна акция 
на всички социалистиче
ски сили в общата борба 
още повече да развият 
стопанството на нашата 
страна и нейната система 
на социалистическа демо-

Сотир Илиев, работник
в шивашкото предприя
тие „Свобода“ в Дими
тровград е бил между 
първите отборници в Ди
митровградската община:

Не беше само това в 
работата ни — да орга
низираме събиране на по
мощи за фронта. Градът 
имаше нужда от разре
шаване иа много още въ
проси. Трябваха ни пъти
ща към селата, трябваше 
ни вода, н ние предприе
махме редица трудови ак 
цни за поправка на пътя 
към „Козарица“ и ва по

правка на 
„ Строше
на чешма“, 
която то
гава едва 
ли не бе
ше един
ствен си
гурен из
точник на 
вода в гра

да. А акциите бяха 
великолепни, маса народ, 
стари, млади. Как усърд
но работеха те. Това бе
ше ново, различно от о- 
нова, което той знаеше ■ 
миналото.

Това време е минало, 
но от него тръгнахме към 
Онова, което създадохме 
до сега, което ще създа- 
дем утре...

народноос- 
вободителен отбор и пре
ди освобождението 
лото. Беше

се занимава и с научна 
литература във връзка 
със селското стопанство на се 

нелегален, а 
целта му беше да се гри
жи за партизанския отряд 
— снабдяването, връзки... 
Освобождението

и техниката.
Всичко това се е отра

зило върху неговата лич
ност. Той приказва те
чно н неусилено, предла
га н внушава започване 
на полезни работи, а се
га е най-върл агитатор за 
пробните изкопки на въг 
лища в Поганово.

М. Филипов

В залата владееше тър
жествена тишина — чете
ше се Декларацията, в 
която се постановяваше, 
че АВНОЮ се конститу
ира във върховно зако
нодателно и изпълнител
но представително тяло 
иа Югославия, че иа еми
грантското правител
ство се отнемат 
всичките права на за
конно правителство иа 
Югославия, че Югославия 
се изгражда върху демо
кратически и федератив
ни принципи, като дър
жавна общност на рав
ноправни народи...

постигнати- 
с кон ни на

ложи много нови задачи. 
Пред народната власт се 
изпречиха много пробле
ми, които макар и неопи
тни и без писани закони, 
разрешавахме успешно. 
Все пак основното беше 
помощ иа Армията, която 
се бореше из пределите 
на страната ни, помощна 
бедните семейства и фор
миране на училища. В 1945 
година формирахме зае
дно с Желюша един на
роден отбор, а председа
тел стана Младен Пан
чев.

резултати, 
то можем да се гордеем 
Напротив, тази искреност 
ч готовност открито да 
се посочат пропуските и 
слабостите още един път 
потвърждават силата на 
югославските комунисти 
и желанието им неумор
но и по-иататък да ра
ботят.

За истинските комуни- 
юго-

крация.
Процесът на социалис

тическото преобразуване 
не е лек и прост. Той 
изисква максимални уси
лия на всички социали- право могат да носят това 
етически сили. Именно 
аа това идеологическата, 
политическата и теорети
ческата активност на съ- 
знателиите социалистичес 
ки сили има свое отделио

сти е характерно-а 
елавските комунисти с

светло име-никога да не 
са доволни от онова, ко
ето са постигнали 
наш да се стремят 
нови и по сложни задачи. 

Анализирайки измина- 
значение. Бурното обще- тия ПЪТ| Пленумът даде 
ствеио развитие не може нов ПОдтик за политиче- 
да върви стихийно. То ско-обществена и идеоло 
трябва да бъде насочено. гическа работа на всички 
Затова Пленумът излезе социалистически сили, на

всички ония, които жела
ят по- нататъшен успе
шен развой на нашата со
циалистическа родина. В 
това е неговото значение, 
и поради това той може 
да се нарече трудов до
говор на най-добрите 
представители иа Съюза 

югославските кому-

След половин час, кол
ко трая заседанието на 
Президиума, решенията 
на същия съобщи Моша 
Пияде. Неговият глас о- 
текна тържествено кога
то започна да чете реше
нието, с което другаря 
Тито се именуваше аа 

на Югославия.

и ви- 
към

Веея от Босилеград

ЕСЕННАТА СЕИТБА
Есенната сеитба в Бо- 

силеградско е на привър
шване. Въпреки че в Бо- 
силеградско не се върви 
към това да се засилва 
земеделското производ
ство на зърнени храни, 
тъй като няма климати
чески условия и възмож
ност за техническа обра
ботка на иначе малката 
повърхност селяните през

тая година са засели око 
ло 3200 килограма висо- 
короднлва пшеница, от 
която 1200 килограма е 
набавила босилеградската 
земеделската кооперация 
„Напредък“.

Във връзка с това е 
пораснала употребата на 
искуствена тор и сорто
вете на същия.

маршал 
Когато утихнаха аплоди
сментите, с конто делега
тите и публиката поздра
виха решението, Тито ста- 

доближи до трибу- 
малко 
беше

.БРАТСТВО' вестник иа 
българското малцаисШво 

в Югославия НЯ Ц

ната. Той постоя 
с наведена глава; 
уморен и възбуден.А по
сле, изведнъж вдигна гла
ва и с решителен глас 
заблагодари на делегати-

• Редактори — уредници: 
Марин Младенов и 

. Мини Нейков
•

Печатница ,ГРАФИКА" 
— ПироШ — тел. 20 А.б.на

нисти,
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ИЗКУСТВО ★КУЛТУРА ★ ПРОСВЕТА *

Прекрасен кът
(ЗА ПРИРОДАТА ОКОЛО ЛОГАНОВСКИ МАНАСТИР)

йаш а мърсзн Погаяовеви 
манастир, с неговия още 
По-мърсзн игумен!

Какао обаяние еа вч»ае/ 
Иялеете аешън него к ее 

, ао лутайте де то щете. И яд. 
Ше Ори ждрелото, чудо*. 
ния иролом Шам, който д*.
ва Пъш но срзбробистрвви
и веселоаойна с Поетическо 
аме река — Врма. Дяе ги
гантски Праши стени а*д*. 
гот гранитни иъбери в не
бесата. отракявайки в све
тлите ьълни дърветата а 
христате. Поникнали в Пу
кнатините на скалите ил. 
Кое чудовище Крали Мари 
изсече тъй гладко Овя Пра
ви скали? Коя д емонскв 
фантазия измисли и създа
де това дивно чудо но Пра- 
родаШа, Шая Поема от гра
нит а вода, кояШо обай за 
със своята дивашка хубост 
и Плени със своята сШихаП. 
нест?...т

„О, Шая вълшебна ЕрмаI 
Вие се тя между високите 
са ридове, шуми сладко, 
Пее... Възлез на най-високи
те канари, венеца на рида. 
Сядаш на една от тях до 
израсШнлли из Пукнаткнк- 
те дръвчета, Михо люшка
ни от ветреца, и гледаш 
чаровна гледка При запад 
слънце. И гледаш а мечта
еш, зищото оттук, сало 
това може да се напразз. 
Под тебе бездни, насреща 
горе, Прев които Ши адаВ 
лъчите на слънцето, Пра- 
веШни и тихи. Манастирът 
на юг, Плувнал в дършолкка 
са. откроява своя скромен 
купол в стените на Прело
ма. Ерма пее долу. И шум, 
а красота, и дивота, и ка
ква поезия!

Идете, идете на Пога• 
новская минастир!‘

СП. КРУМОВ

Литературен авангардизъм
аащото се различни тежненията 
на различните поколения и вре 
йена. Подражавай» ва стилов*
те на някогашнитеавангардиств

се набелязва ту* и таи, 
не е вншо ново и не представ
лява крачка напред, но крачка 
назад по отношение на действн 
телността в която работи днеш
ния

, поради тева, че 
себе си изобилие от

Планиница, кацнало на вяр- 
ховеше на два конически 
хълма, но Шо не отвлича 
вашето внимание. Скалите, 
По-скоро до тези чудни ги
гантски скали! МинуваШе 
село Бански Дол, и нито го 
Поглеждаше даже. Скалите 
скоро!.. Още малке, още ! 
един хълм... Погледнете се
га!... В този момент ще 
въздъхне ли някой за Тирол 
и Ц/иейцория, че да го циП- 

йо устати!... ГосПодааа! 
гледайте бе, гледойт* ху
бости, I ледсйШе чудеса... 
Защо е тъй беден човешки
ят език, зищо е тъй слабо 
моето Перо! Е, какдаоПи- 
ша сега 
аорти, образувани от ра
зноцветни скали, в крито 
е Прикован моят Поглед? 
Как да оПиша фанШасШиче- 
ските фигури, коиШо гле
дат През Шия Порти? Как 
мога да дам понятие ва 
Шая райска долина, окръже
на с всевъзможни леспсша 
хълмове? Мога ли да схва
на нсизчеслимиШе оШенъци 
в игрите на светлината и 
цветовете? Всички сили и 
способности немеят Пред 
туй Подавляюще величие и 
всичко се съсредоточава в 
рекПеШо, в нямото благого
вейно съзерцание.. Да ми е 
да хвана целия свят ва яка
та, да го дотъШря до ту
ка и да шм извикам: ,Гле- 
дийШз бе, ду раци, какво се 
врете из вашите вмириса
ни градове а села\‘... (.Ка
кво? Швейцррая ли?!...)

Възхищението на Иван 
Вазов (.ПогановскияШ ма
настир') от манастирска
та Природа е още По каШ- 
несто и ош това на Кон
стантинов:

.Боже мой, и каква з При
родата тука При тизи дри-

нова догмаВсеки нов термвн, вмъкват 
на литературата. 

Всеки

Популярността и значе
нието на Погановски мана
стир не се дължат един
ствено на стойността на 
неговата архитектура и 
живопис, не дохождиШ са
мо и от неговата интере
сна и бурна история — 
личесШвенаШи Природна об- 
сшанова около минаешира 
е ШреШияШ главен фактор, 
който тегли сърцата на 
Посетителите 

Най добро доказателство 
ва Шова твърдение са изка
званията на трима видни 
български и слиоянски об
щественици и Писатели: К. 
И речен, {1883), Алеко Кон
стантинов (1895) и Иван 
Вазов (Преди I се. война). 
Късчета оШ техните фей
летони ще цитираме без 
излишни коментарии и до- 
Пълнки, обаче в недоумение 
сме какво да Предадем. г 
какво да изпуснем, за да 
не раеваяим цялостта на 
техните текстове. Довол
но ще бъде Поне да Преди
звикаме интерес у читате
лите сама да Потърсят и 
Про.четаШ Пълните описа
ния.

включва в 
методи, стилове, форми и отно
шения към литературния мате
риал. Затова той и няма здра
ви теоритически формулировки, 

заключения

в теорията 
внася и известен смут

термвн, доколкото предва
рително не е дефиниран, неми
нуемо ражда недоумение н 
произволно тълкуване според 
определените схващания, инте
лектуалната насоченост и кон
кретната нужда.

Понятието за авангардизма 
започва

вов което

или пъкготови
строги тематични изисквания, 
освен дналектическото тежнение 
животът да се отрлвява във 
всичката 
сложеност н противоречност на 
неговото маннфестнране, във 
вевчката му правдивост, ма
кар че това отражение да не 
съвпада винаги с някакви пред 
варително темпирани „висши 
цели” н „висши интереси на 
обществото“. Затова не може 
да се каже, че авангарднама е 
някакъв метод, но само отно
шение към живота и действи
телността, известно широко те 
жневие към превъзмогване на 
вкаменените истини от филО- 
совски и метафизичен характер 
и доближаване до житейската

ве-
творец. Известна част от не 

млади писатели се стремишите
към авангардизъм чрез подра
жаване на определената форма 
■ тематика в с това се създа
ват нови шаблони, които лван- 
гардизмът по своята същност 
не търпи. Такова отношение 
произляза от произволното 
куване на авангардизма, от 
някакви абстрактни интелекту
ални форми, в които ое насил
ствено вкарват реалните 
нвя на живот». Задачата на 
авангароиама не е да пн нало
жи някаква проблема, но да го 
открие, не да измисля фиктивна 
н фантасмагорвческа реалност, 
но да намери .фантастиката на

му разноиветност,
в литературата у вас 
все по-често да се употребява 
н той вече представлява не Са
мо понятие, но известно отно
шение към действителността н 
към основните проблеми на из- 
куогвото. Няма съмнение, че 
той нан-добре отразява латент
ната литература у нас и в све 
та, определя нейния облик и 
нейния непрекъснат и всеотра- 
нен развой. Ававгарднзмът по 
своята същност е против всич
ките валове консерватизъм, кон 
вевцаонализъм и догматнзъм в 
литературното творчество, про
тив предварително определени
те шаблони, конто, като строга 
в статична форма, грубо осака 
тяват живите и незадържимите 
течения на живота. Огтук лван- 
гардвзмът би можал да се де
финира като тежнение да се 
върви в крачка с основннае 
въпроса на живота н човешка
та психл, с всичко онова, което 
довася времето в непрекъснатото 
си движени* и обществото в 
своя раввой. Такива писатели, 
какинто винаги е имало, всяко
га са казвали някаква нова ду
ма н изнасяли нов проблем на 
обществото, изразявали вово 
отношение към момевталната 
в абсолютната действителност. 
Такива са били Бодяер, Джойс, 
Клфка, Брехт, Лорка, такива 
са двес Саргър, Ками, Фвкнер, 
Колдвел, Хемингуей и други.

С цялата своя същност а- 
вавгардьзмът е егетовна част 
на изкуството, ва онази духов
на активност, която отразявайки 
живота, действителността, в съ 
що време представлява и ней 
вата негацня. И затова аван- 
тардизмьт, в който известни 
теоретици — между които и 
Лукач — виждат негацнята на 
художественото творчество, — 
в своята насоченост не само че

наШаШак.
на

тъл

ония колосална
тече-

вствна. Разбира се, това теже- 
нне към превъзмогване на съ 
ществувашото не може да се 
отразява винаги в едва и съ
щи формн при различни перво 
пи и условия. Каквито н да 
б*ло обобщения са невъзможни,

реалния свят", като открива 
всквчките кътове иа 
■а човешката психология, съз-

живота.

нание и съвест.

Сава ПЕНЧИЧ К Иречен на Път оШ Дими 
Шровград (Цариброд) През 
Планиница, Държина и Вла
си на 24. VIII. 1883 г. за
писал „Погановския Ш ма- 
наетир лежи не Прекрасно 
място, какШо Власа, в По
добна, но По-миния тур на, 
гориста котловинна между 
огромни скали. На Пръв По
глед даже се и не вижда 
от къде може да се изле
зе от това съкровище вън 
на бял свят. Най-високата 
стена се издига към небе
то тъкмо над манастира 
на северозапад, и се шири
на Зубер Пл.; горе над ней
ния сйуск стърчи т върхо
вете на дървеШоШа ма Пла
нинската гора. Най-високо 
йо скалите расШиШ, казваш, 
между камънака и иглоли
стни, и то мура. На едно 
високо място стоят на ски- 
ла Ша четири естесшвена 
каменни столове, коишо а 
тъй се наричат; Шим, каз- 
в ш, се вият орли, всякога 
в дружина По четири, Пеш... 
Стари гъста букова и це
рови гора изпълня дъното 
на котловината. Реката 
тече с Постоянен шум През 
големи белезникави бълва
ни и бял Пясък Под ся .каШа 
на кленове, буки, коренясШи 
елхи и диви круши; зелена
та вода и зеленоШо отра
жение ни дърветата се сли
ват в една боя. Под гор
ската сянка в нея се вли
ват По-малки студени ру
чеи, нид коиШо около цве
тята бръмчиш Пчелите ош 
манастирските кошери...“ 

Прочутият шворец на 
„БайГаньо'А Константинов 
-Щ сШливецът, съчинил още 
ао-възШоржзни слова:....Вие 

- настигате сслошо.

г 'КРАЧИМЕ БОДРО • • •

Ний крачиме бодро към новото време, 
с крачки гигантски вървим, 
ний хвърляме пред нас златното семе 
и нов, щастлив живот строим.

Ний дълги години мъките теглихме 
С твърди, гранитни сърца, 
но бъдеще светло навек изградихме 
за нашите свободни деца.

\
Н

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБАРепублико мила, ти в огън израсна, 
ти мъките с нази дели, 
но пак извоюва победа прекрасна — 
ти пурпур в страната хвърли.

Ний днеска сме силни, Републико мила, 
тираните наши с юмрук да възпрем, 
да браним земята що ни е хранила — 
и в бой за нея да умрем.

Ний крачиме бодро към новото време 
с крачки гигантски въовим, 
ний хвърляме пред нас златното семе 

* и нов, щастлив живот строим.

НА СВ. СОТИРОВ В БЕЛГРАД
Нв 21 ноември в галерията на УЛУС в Бея- 

град, в присъствие на видни гости, художници а 
културни дейци, Никола Дреновац, югославски 
писател откри изложбата на Свободав Сотиров.

става метод ва съзерцаване на 
действвтелността, но и условие 
да се свобща една съществена 
истина аа един живот иди едно
време.

Оставайки потенциално и
изключително върху почвата на 
изкуството, лвангардизиът по
дразбира и изисква освобожда
ване от всичко,което представ 
лява админветративно ангажи
ране във всекидневната полити
ческа праканка и следейки за
коните на изкуството преди 
всичко се старае то да стане 
в пълния смисъл на думата 
свободно н като такова да от
разява не С1мо облиците и про
блемите, но и съвестта на ед 
яо време.

Отхвърляйки догмите ва 
реализма и социалистическия 
реализъм, аванглрдизмът няма 
възможност да се превърне в

!/

Александър ДЪНКОВ
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— Предаваме Се!
Васко спря и в сЬщий МиГ уС6?н СилНа ТВ* 

плина в гърдите си, като че ли там бяха поставе* 
ни разжарени въглица. Стана му много горещо. 
Нещо му притъмня на очите, той се олюля н стро
поли пред окопа.

Славчо, който видя когато Васко падна, оста
ви картечницата и хукна към него.

— Васко, сине мой! — заплака бащата.
Васко едаам отвори очи.
— Победихме ли? запита тихо.
— Да, Васко! Победихме! Погледай как лй* 

куват нашите! Погледай техния щурм!...
Но Васко вече не гледаше. Очите му бях» 

затворени, лицето бледо. Той дишаше тежко. Пр* 
Славчо дойдоха няколко паргиаани. Скоро дотича 
и Никола.

Група германски бойници С моТорй минаха 
през селото и се отправиха към града. Не мина 
нито половин час,в селото навлязоха полицаи, ко
ито започнаха да кръстосват насам натам, разгон
ваха селяните и им забраниха да изЛиаат от до
мовете. Дойдоха и малко войници. На малки гру
пички те минаваха ту в една, ту в друга махала.
В селото Ззцзри мъртва

Изведнъж няколко страшни трясъци разтър
сиха земята. Загракаха картечници и силни пушеч
ни гърмежи процепиха въздуха. Пръснаха се про- 
аорците на чичо Радойковата къща, а в стените й 
като-рой оси се забиваха куршумите. Чуха 
ски писъци и плач на деца, които бързо стихнаха, 
заглъхнаха сред бомбите и зловещия вой на кар
течниците. » те само приветливо се усминаха един на друг.

Борбата започна съвсем неочаквано. Често пъти Васко потрепваше, като че ли няка-
Една група от десет души паптизяни плел- КЪВ Т0К минаваше пРез тялото му. Но това не бе-

вождани от Никела, прескочиха плета, минаха през “изпитвал“ томТяанс Възбуда‘ Никога той не
хармана и се спуснаха в долината. Те спраха за напред Но ™ а Л желание да се хвърли 
миг зад кошарите на чичо Радойко, а след това ° ТО НС ®ива- Насреща им врагът има-
почти пълзейки зад пармаците, побързаха да се им ТмИмгаГп’, биеха просто пред главите Някои веднага отидоха за лекар, а Славчо *
^Р“ят в едва близка до тях инва. Тяхната щел тод Не закъсня*ЧепИ? ™"ла в“ чич° си- Й ето, Никола с останалата група понесоха Васко
беше да се пробият вътре и да нападнат, непри- полукоъг ня нрй»тп ва Ракета блясна и направи най-близката, чичо Тодоровата мъща.Но домакинитектагл--- ---бя“ ",г""-Ч— — -» -~ С-Лггигг“™.....«.*
нищта, стоеше Сл.ачо. Н« десетия. Дра,кв от «««.ше някакви боти. Той измта“У Р*“?' *° ~ в““»1 — та ■ се иевеже над «»•
него, стиснал карабина в ръце, Васко бе залегнал я хвърли в първия окоп на неприяте^^м60“6* М Васко отвори очи и в миг погледите в* св
зад един скоро отсечен пън. Бащата и си.ът бях. мислеше какво^ д. прави по-нат?тък Д<ЖвТО Светла сълза бляс.а в очите -у,
в първата боева линия. Когато борбата малко сти- него изк.чи офицер и, спребледняло Ч* "РеД ПРез лиЧет° - потъна в яката и. п.рТиаавсМТ»..., п.глед.те см « срещк.,., ш, »«,. д,„. «е, еда. „роцчл... 'слр'б“д"»“ л- куртае. Ле«. ус^.к. тр^Л » уг«« та *»'

к .. «,, .. . . . ,вд “р*в м I
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Прокопа 

Попов
Смъртта 

на Васко

I
I

I
1
!

тишина.
.

се жен- 1(ОТКЪС)

— Потърсете лекар!... По-скоро вода!... Той 
е равен! — викаше Никола.
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