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на работниядете и да го изпълним”. Да си 
припомним за разговорите и 
Съюзната скупщина/ за) необхо 
димостта от промени и подоб
рение на стопанската1 система1, 
да погледнем Основните насоки- 
за предконгресна дейност на 
Съюза на комунистите.

сме съгласни, че 
човек трябва да бъде подобрено 
жизненото равнище, че трябва
да му се даде възможност да 
Получи повече!. И всички са съ 
гласни, че в досегашната инвее 
тиционна политика имаше гре 
шкн, че смц прекалили пострв 
цвяйкп нови, а лошо органи
зирайки старите фабрики. Всн 
чкн са съгласни, че покупател

Във всички разговори, във 
всички документи се говори за 
човека, за производителя, 
неговите жизнени условиш

за ната мощ на гражданина е е- 
дин от основните стимули за 
стопански напредък.

Но мненията са р^ялнчни ка 
гато принципите трябва да про 
веждаме. Тогава се явява от
пор. Има го и ще го има1.

Предстои Осмият конгрес на 
Съюза1 на югославските кому
нисти.

Нищо по-добро, по-полесшо, 
по-празнИчио не може да бъде 
направено за! този Първи май 
от Това да се поговори за не* 
ща, които доскоро се смятаха1 
за „табу”, поне за' общественос 
тта, да се-изнамерят пътища и 
«сили, за да се стане на път на 
инвестициономанията и по този 
наЦин край бетона да се с-ъгле 
да и човекът.

Основните 
конгресна активност 
обнародвани. В Тях, 

другото, пише:

насоки за пред- 
вече са 

между
По кой начин ще се проме

ни рДп пределен пето на нацио
налния доход, с коя техника, 
за сега не е важно. От значе
ние е, че е схванаЬго, че само 
инвестирането и построяване
то на нови фабрики не може 
да бъде единствен път за про 
грес, което потвърждават 
фактите, че и сегашните мощ 
ности в промишлеността не се 
използват едва повече от поло

„..Обществено-стопа/нсикте от 
ношения налагат жизненото Ра 
внище да расте, за да може да 
расте и производителността на 
(труда и за да може стопанства 
то нормално да се развива ш 
функционира. Затова жизнено 

и то равнище е важен елемент 
на* общественото възпроизвел-1 
ство, обективна закономерност,
за която трябва да държи сме 
тка нашата икономическа павината и че може да се увели

чава' производителността и с • дитика, обезпечавайки й съот 
реконструирането на старите 
способни подготвени работни-

не7>зи материални баланси и 
резерви на всички равнища от 
Трудовата организация до Феде 
рацията за едно съгласувано 
стопанско раънгае, такова, ко 
ето е и възможно най>бързо 
то развитие с оглед на пронз 
водителтгре сили и, Техноло 

гия. Нарушаването на тази за 
кономерност, проявено в ехете 
нзивното инвестиране).. изгря 
ждането на фабрики» които да 
работят с половин сила... и по 
добни мерки на неоправдано 
„стягане на поясаГл. теглят на 
зад и общественото, и стопанр 
кото развитие..

«и.

Какво зна!чн преразпределе
ние на националния доход е из 
вестно. Това е възможност по- 
добре да наградим производи
телите, за работата си да по
лучат толкова, колкото допри
несат в колектива, в общество
То.

Това съ действува на всички 
трудови организации с добро 
икономиТване да обогатят фон 
довете си, а на) техните работ
нически съвети и колективи 
да се гледа! с повече доверие 
Цо отношение на инвестицион
ната политика.

Или:
„От собствения труд, произ* 

водството и производителиос* 
тта, която селският приизводи 
тел ще осъщ/сстви на своето), 
стопанство прй все по-Тясно съ' 
трудничество с обществения; 
сектор на селскостопанското 
производство ще зависи и него 
вата перспектива/, повишаване* 

Разбира се, преразпределени то на жизненото равнище н съ 
ето на националния доход, при Мдиняването на. личния му о 
■к*оето производителите и тру обществених интерес.»'
довите организации трябва, да 

онна политЩка, съответен на- подучат повече> ще -търс* ц
високо жизнено равнище ще сьдей- чин на възнаграждаване, сти- други промени. 
сшвуват за още йо-силно развитие мули' които да тлас,,ат към 
па нашето сшойансшво и това

Кой гарантира, че някой по- 
умедо ще изразходва динара 
йа общинската, околийска и 
републиканска скупщина от о- 
ния, които са създали тия сред 
ства.НА ПЪРВИ МАИ

иална стопанска и инвестиии-
Тези и други думи в Основ

ните насоки са гаранция, че 
най-прогреснвнИте стремежи в 
стопанската политика ще полу 
чат и силйта на Партията.

»По-добри жизнени -условия и ио-

Това, разбира се, не щЬ вър
ви леко. По принцип

по-добра работа и по-силно аи 
ГаАкнране.

Да прочетем още веднъж Ти 
'говите думи, отправени до рап 
ботническата класа, до всички 
пародии представители на V 
Конгрес на профсъюзите. „Го
ворете вие за това (отнася се 
до по-добрите жизнени усло
вия, по-висок жизнен уровен, 
по-нататъшно развитие на сто
панството), а ние ще ви слу
шаме, и тогава вие ни прину-

всички

трябва да ни бъде цели.
(Тигго на V конгрес на 

профсъюзите)0 ИА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ 
\ ЧЕСТИТИМ 

ПЪРВИ МАЙ
— ПРАЗНИКА НА ТРУДА

ярваме че този Първи май 
и следвалите месеци на тази моуправление да получи нови 
година ще изминат в стреме* импулси; най-важните мисли 
рки тези и други Титови думи
да се оживотворят, да св изна пят новите закони.
Мерят системи, според които 
производителите наистина да 
бъдат възнаградени така, как-

то работят, работническото са

на Конституцията да изпъл-

«гаг,- .Днес твърде много ни са ну 
цени трудови договори, дело- 
вост, производителност, рацио.

Колективът на »БРАТСТВО«
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БРАТСТВО2

НИШ ДНЕС Разширено заседание на Изиьлпишелпия ошбор 
на ОО на ССРН в Ниш

:

За по-нататъшно укрепване 

на самоуправлениетоНаред с жилищното строите 
лство и изграждането на реди 
ца комунални обекти растяг и 
зелените площи в Ниш. Все 
пак техният растеж все още 
пе в' рвп в крак с увеличаване 
то на населението. Ниш сега 
разполага с 22 хектара парко
ве н градини, което но е доста
тъчно. Когато бъдат уредени о 
щс 30-ттс хектара п зеленият 
пояс около града, който се чи 
сли на 100 хектара, градът ще 
има достатъчно зклепина и 
свежест.

МНОГО УЧИЛИЩА, но
ПОВЕЧЕ УЧЕНИЦИ

Трета смяна в обучението в 
основните училища е нежела
но явление в цялата страна. То 
па важи и за Ниш, който въп
реки огромната настойчивост 
по изгражданото на училищни 
помещения още не е в състоя 
ние да премахне третата смя
на. Бързият при.ръст на паселс 
името в града е причина за по 
гбързото нарастване броя па 
учениците от разширяването 
па учебните помещения. Оно
ва, което е характерно за ос-

страпн. А търговската мрежаЕдиният от нашите околийс 
кнцрнтрове Град Ниш в начало в Ниш е концентрирана глап-

' но в центъра па града. За сега 
Ниш има шест магазина за са 
мообслужване, един универса
лен магазин и много съвреме
нни магазини. Предвижда 
тази

то на тази година още надми
на 100.000 жители. Бързото уне 
лнчение на насаелението, есте
ствено открива редица пробле
ми по снабдяването, обслужва 
нето, просветата и пр. Обаче, 
всичко това се решава макар ■

такива изисквания- Причини 
за това има много. Има отбор

Неотдавна в Ниш в залата 
на Стопанската камара на О 
колията се проведе разшире
но заседание на Изпълните
лния отбор на Социалистиче
ския съюз. Освен члеиовето рат скупЩинСките материали 
на Изпълнителния отбор на защото са писани висок стил.

присъствуваха Лко към това се добави че

иици с виеше образование та 
ка че те не могат да следят 
сложните събития

сс
година

крият още пет 
самообслужване и 
специализирани магазина,. Обе 
ктнте ма общественото хране
не, каквпто са хотел „Парк ’ в 
Ниш, хотелите „Озрен”, «Сър
бия'' и „ПартНзап" в Нишка 
Баня п .ррдицаТа по-малки го- 
стилничагски обекти- Минала

да • се 
магазина за 

няколко

О! -
неразби-

и с големи усилия.

БОГАТ СТОПАНСКИ ЖИВОТ заседанието
председателите на Общински дневните редове на заседани 
те скупхцш-ш в околията, про ята на скугадините са обре- 
фесиоиални народни предста менени тогава и не е чудно 
кители и председатели на Об че някои отбоРници са неак- 
щинските скупщи.чи в околи тивни и че мислят че работа 
ята, професионални народни 
представители и пРедседате- 

на Общинските отбори на

Стопанската дейност в Ини! 
се провежда в повечр от 160 
предприятия. Само в обществе 
ния сектор на стопанството са 
заети към 37.000 работници и 
служители. При това положе
ние стопанския жипот доживя
ва от година на година постоя
нен възход. Миналата година, 
сравнено с 1962 годЦна общо~°

27,9%,

та година в центъра на града 
бе изграден новият хотел 
„Ниш", който сега на Първи 
•май ще бъде пуснат в пълна е 
ксплоатацпя, с откриването па 
бар п ресторант.

та около решенията е в нечи 
и други ръце а Не че това е 
тяхно най-основно демократи 
че-Ско пРаво което произлиза 
от конституционните начела.

Активността па отборници 
те се намалява и с това, че 
имат повече задължения отко 
лкото могат да изпълняват 
така че занемаряват функци 

за която са избрани- 
Покрай това органите иа 

на -управление в Общината- 
управлението не са приспосо 

съгледат били работата си към новите 
изисквания; които се постав- 
От скупщинатао се изисква 
ят пссд този пап-висш орган 
по най-демократи’чеН начин 
да Решава всички проблеми, 
а оргаите на управлението ка 
точели са откъснати от обща 
та структура на скупщинСка 
та система. Затнва бе изъкна 
та необходимостта да се фор 
мират групи работници, кои
то заедно се професионални
те служби ще проучат нлкои 
стопански проблеми в Общи- 
нат-т, отборниците да пРисъ- 
ствуват ка заседанията на съ 
ветите, които формулират ма 
териалите за заседанията на

ли
ССРН.

о
увеличение надмина,ва 
Това развитие идва в резултат 
Най-напред на изразителното о 
съвре,менявапе на, производст
вото и на настойчивостта на

От гражданина до решениетоОТ МАЛКИ СЕЛИЩА — 
ДО СОЛИТЕРИ ЕдПа от темите на това ва

жно заседание , Обществено- 
политическата активност от
борниците и народните пред
ставители”, след изслушания 
доклад ангажира голям брой 
участници въз основа на досе 
гашнитс- опити да 
ролята на избраните предста 
вители и на представителите 
тела в по-нататъшпото укре 
нванс на механизма на соци

Жилищният проблем на разви 
йаишят се град наложи необ
ходимостта да се изгражда вь 
зможно най-бързо и в облас
тта па жилищното строите'.сг

трудовите колективи в произ
водството, качеството му и пл 

асмента. Не едно предпрнятц6 
в Ниш е известен нзносчнк.

ята,

алистическата демокрация и 
На изграждане на механизма 
на самоуправлението. Въпре 
ки че се констатира известно 
подобрение на работата в Об 
щинските скулщини, все пак 
се изтъкна, че все оше има 
много застарели схващнця, ко 
ето пречи за по-бързото из
граждане на скупщинската 
система и за осъществяване 
на нейната пъла обществено 
политическа и стопанска фун 
кпия като най-внеш оРган на
териториалните единици Все скупщината, 
още например не са уста нозе 
ни контииуирани отношения лязват и в работатт на наро 
между Общинските скупшини дните представи;,тели-Застаре 
и избирателите- Така че от- лите схващания, че народни

ят представител е фактор, ко 
нтс трябва да ходайствуват 
за всеки отделен човек им 
пречат в изпълняването на 
политическата функция. За 
да могат в с купщинскпте те 
ла единно на изтъкват клю- 
чевите проблеми на околията 
народните представители из- 
ъкнтха, че е необходимо тяс 
но сътрудничество в между 
тях чрез тяхната секция и 
отсаналите фактори в общи
ните и околията. Честите от
съствия и обРеменост на пред 
ставителите ас причини, кои 
то ги спъват навременно и 
пълно да съблюнават пробле

Подобни трудности се забе

делни решения, които са от 
значение за стопанското раз
витие и обществените оноше- 
ния в Общините са вземани 
без предварително допитване 
с гражданите, а именно това е 
най-значителния момент във 
формирането на политиката в 
Общината. Също така когато
вече е взето някое решени 
избирателите не са запознати 
с него и с неговото политиче 
ско-стопанско значение за ра 
звитието на Общината.

Ролята на отбоРниците и на 
народните представители в то 
ва отношение е от голяма зна 
че ние.

От тяхната активност’ ка- 
обществено-политически 

работници до голяма степен 
зависи как ше се формира по 
литиката в комуната и колко 
тя ще станс близка на граж
данина

Тютюневата фабрика, РР Заво 
днто, текстилната промишле
ност „Радко Павловия”, маши
нната индустрия, заводът „Дж 
уро Салай” и още много други 
предприятия редица години 
изнасят с успех своите стоки 
на многобройннте пазари в све 
та. На територията на нишка 
община има няколко промиш
лени, обекти, които по големи
на и значение се нареждат ме 
жду най-важните бекти у нас.

За оценка па стопанския път

во. Няколко години назад бя
ха построени стотици аАаша- 
менти в центъра и крайници
те на градз, със срдествата на 
Общината, Фонда за жилищно 
строителство, частни вложения 
й други. Днес Ниш има 4 со- 
лмтера с 10 и повече етажа, а 
след някоя година ще бъдат о 
ще повече. В жилищното стро 
игелство най- много са сгради 
те с четири и пет етажа. В цен 
ггъра на града в близките годи 
ни ще бъде завършен започна
тият Дом на профсъюзите, ко 
йто ще бъде една от най-голе- 
мите сгради в Ниш. През пос
ледните години на десния бряг 
на Нишава изникна модерно 
селище „Криви ливади”, което 
след като бъде окончателно за 
вършено ще има към 30.000 
жители.

новните училища от година' 
на година се забелязва и и 
средните училища и технику
мите. Приливът на нови уче
ници идващи от осемгодиш
ните училища е много голям 
и обремеността и в тези учи 
лища е голяма. Тази учебна1 
година например са записали 
общо 35.000 ученици; кои го 

се помещават в 1062 паралел
ки на четирдесеТн двете учи 
лища в общината. Освен това 
тази година нишките факулте 
ти са приели над 10.000 студе 
нти. Покрай редовната, рабо
та някои училища провеждат 
и задочно обучение на възра 
стаите, идващи от стопански 
те организации и учрежде
нията с цел да1 се дообразо- 
ват-

мите.
След изчерпателните разис 

квания на заседанието бе пре 
дложено общинските форуми 
занапред да предприемат мер 
ки, които да сьдействуват що 
то общинските скушцини съ
ветите, отборниците и народ
ните представители е единно 
действуват в засилването на 
самоупртвлегатето и социали
стическите отношения.

то

през миналата година могат да 
послужат и следните дарни: о 
бщият приход ер увеличен с 
27% в ставнение с 1962 година,, 
това увеличение е поголямата 
см част произлиза от проми
шлеността, която има превес 
в стопанстрото на града; осъ
ществените резултати са пости 
(гнати с минимално увеличение 
броя на заетите (4,9) което се 
е отразило върху произволите 
лността на труда Н равнището 
на личните доходи на трудещи 
те се; в областта на! износа бе 
отбелязан значителен успех по 
утвърждаването и разширява
нето на пласмента на стоките 
по чуждестранните пазари. Вси 
чки тези резултати, характер
ни за стопансикя хол на ниш 
указват, че е създадена широ
ка основа за предприемане па 
нови широки .мероприятия в 
тази година и в едни по-продъ 
лжителен период време.

В работата на отборниците е 
най-важна изборната Фун

кция

Отборниците обаче най-чес
то не могат да отговорят на Милош БакичС- Хофман

По случай Първи май и 
Деня на младостта 
те от осмогодишНото учили
ще в Округлица са изготви
ли културно-забавна програ
ма. Програмата ще бъде. 
пълнена от учениците — чле 
нове.на драматичсскните, хо
рски и литературни 
Покрай това г. чест на Дони 
на младостта ще бъде органи 
змрана и изложба в рамките 
па гоиославските 
игРн, на която Ще бъдат 
ложени ученически творби от 
областта на изобразителното 
и общетехническото образова 
ние.

От 1959 когато фактичеки 
и започна усилено жилищно 
строителство до тази година 
са построени 38 жилищни а- 
партаменти.

По нашите Общиниученици-

км липсата на подходящи по 
метения програмите 
са били изискани така

В началото на месец май в 
Бабушница ще започне стро 
ежът на нов хотер, който ш.е 
има 20 помещния с 40 креве- 
та, два ресторанта, помощни 
помещения, бръснарски салон 
и друго.

За построяването на този 
обект ще бъдат изразходвани 
41-000.000 динара.

винаги 
чс «

сега съществува голям инте
рес за първомайското 
представяне пред власино-о 
круглишката публика-

113- ★

Само в течение на 1963 го
дина са електрифицирани 7

Ресник,
имсекции.

села, между които: 
Братишевац, Камбелевац, Сто 
л и др. докато в началото на 
тази година се вършат усиле 
ни приготовления в ЗвоНци. 
Ракита, Пресека,
Ралин, Берин ИзвоР, Валниш 
и Студена.

все повече съвременни
МАГАЗИНИ

Нерядко в Ниш ще срещне
те служители, работници и до 
мпкини, дошли от Димитров
градско, рядко от Босилегралс- 
ко да си купят стоки в нишки 
Те магазини. Има причина за 
това явление. Магазините в те
зи градове са малко асортимен 
та естествено не може да бъле 
богат и затова идват хората от

пионерски 
из-

*
В селата Долно и Горно 

КъРнино, Радошевац и Бой
ници на Първи май тази го
дина на тържествен начин 
ще бъде пуснат електрически 
ток- Жителите от тези со.па

Стрелап,

★ ★Активността на учениците 
на това поле и досега беше 
твърде, оживена. Граждан
ството от Округлица имаше 
възможност да види няколко лехтрифихациД 
техни представления. Въпре -

Бабушница получи телеви 
зионен препредевател само 
преди няколко месеци— а ве 
че са набавени 50 телевизио
нни апарати.

През последните три годи
ни за посторяването на 62 ки 
леметра пътища са дадени 
8,13 трудодни на стойност от 
над 4.800000 динара.

положиха огромни усилия за 
завръшваио н?. .акцията пое
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Разговор с председателя ва ОО 
на ССРН в Бабушннца Из деймосшша на одщесшвено-иолишическище 

организации

ЗАВЪРШИХА ГОДИШНИТЕ 

ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СК
ГОДИНИТЕ САЕД 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО СА 

ГОДИНИ НА ПОДЕМ

/ *

Тези дни в Босилеградско 
завършиха годишните избор
ни събрания в организацията 
на Съюза на комунистите- В 
36 организации колкото е тя
хното число на тази терито
рия, бяха поднесени доклади 
за изминатия път в идеологи 
ческо издигане на комунисти 
те, постигнатите успехи в ос
таналите области на общест
вено-политическия живот в 
комуната, особено ролята на 
комунистите в преобразуване 
то на Селото и внедряване на 
нсви социалистически отноше 
ния.

на комуналните въпроси: от
криване на районни амбулато 
рии, построяване в селата па 
водопроводи и водопои, нами 
ните за зашита на добитъка 
от заразителни болести, коо
перирането,, ролята на земе
делските кооперации.

Комунистите съвсем прави 
лно са контсатирали, че земе 
делските коопертции не са в 
състояние да развият коопе- 
ране на един по-широк и по- 
задълбочен план.

Съответната комисия при 
Общинския комитет на СКС 
върши анализ на докладите 
и дискусията и на 5 май гце 
се състои заседание на 
по въпроси на завършилите 
годишни конференции.

ИЗТЪКНА СВЕТОМИР НИКОЛИЧ
Бабушнишка* комуна огоел- 

тн в социалистическото стро
ителство. До освобождението 
това беше една от -изоста
налите комуни, името 
ние щом като пукне пролет о- 
тиваше на печалба. Сега оба
че в Бабушница работят няко 
)Лко стопански предприятия, 
които изнасят стоки и в чук 
бина.„

но. Докато през 1957 
имахме заети в промишленос
тта само 247 души, то през 
1963 година имаме 781. Нацио 
налният доход на глава от на 
селението също отбелязва зн 
ачително увеличение.

Освен
двадесетгодишният период в на 
шата комуна особено внима
ние се посвети на електрифп-

годмна Постигнахме завидни резул 
тати и в здравеопазването и 
учебното дело-

— Дали жнвненото равни
ще1 върви с крак със стопан 
ското развитие на комуната ?

населе-

това в течение на
Особено място бе отделено 

на направените грешки, сла
бости и пропуски-

От докладите и дискусията 
пролича, че комунистите тоя 
път са отделили видно място

— С развитието на стопанс
твото чувствително се пови
ши и жизненото равнище на 
■нашия гражданин. (Бгфоушни 
ца получи наскоро телевизио 
нен препредаваТелу а всГче и 
маме 50 антени... С пълното е 
лектрифицираде на селатар в 
комоната още повече ще се 
родобри жизненото равнище. 
Засега жизненото равние все 
още не е на желаната висота.

ОК

Ст. Н.

ПЕДАГОГИЧЕСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
В БОСИЛЕГРАД

дойде по'причина, че в изве
стен брой училища работят 
без професионална подготов
ка. Само тази година в Боси
леградско Работят над 20 ду
ши без учителска подготовка, 
което отрицателно се отразя- 
вт върху качеството и съдър
жанието на обучението- От 
друга страна в Босилеград и- 
ма достатъчен брой специали 
сти по педагогически науки, 
заети в основното училище и 
гимназията, които могат да 
поемат върху себе си подгото 
вянето на нови учители.

Околийската скупщина обе 
ктивно съзре този проблем 
всестрано и взе решение за 
откриване на педагогичека гга 
Ралелка пРи гимназията ,,И- 
ван Караиванов”, за чието ма 
териално обезпечаване тя по 
е«а всички грижи върху себе

Тези дни Околийската ску 
пхцина в Лесковац взе реше
ние в Босилеград при гимна
зията ,,Иван Караиванов” да

— Канели са седемгодишни
те перспективи?

— Макар че все още се ра
зисква по седемгодишното ра 
квитие на комуната като база 
си остава химическата и текс 
тилна промишленост. Според 
Проектите за следващите се
дем години в .реконструкция
та и модернизирането на та
пи промишленост ше бъдат и 

нвестирани капиталовложе
ния на стойност от над 
57.000.000.000 динара. Освен то
ва ще се обърне ошр по-голя 
мо внимание на селското сто 
цанство, предимно на живот 
новъдството.

се открие педагогическа пара 
лелка, в която гце се подгот- 

българскатавят учители за 
народност в Югославия. Запи
сването на ученици ще стане 
когато и записването във вси 
чки сРедНи училища- Според 
плана в първа година ще бъ 
дат записани от 30—40'- канди 
дати.

До откриването на споме
натото училище в Босилеград

Изглед от Звонска баня

По този водихме кацията на селата. След осво
бождението ние електрифици 
рахме много села, а в някои 
тази акция сега е в течение...

раговор с председателя ,на О- 
бгцинския отбор на Социзлис 
тическИя съюз в Бабушница. М. А.

— Какво е на,й-характерно 
ПО ваше мнение в развитието 
на Бабуша#гшка комуна от ос 
жобожденнето до днес?

За развишиешо на уч>. бношо дело във 

Власиноокруглишка община— До Втората световна во 
йна за някакво стопанско ра

звитие на Бабушнишка об
щина не може да се говори.
Дори и в първите години сл- от освобождението насам от- 
(вд освобождението ние нямах белязва училищното дело. Ед 
ме предприятия. Тогава имал 
ше само голям брой кафене’- 
та... Стопанският подем започ 
ва едвам от $957 година. Пъ 
*>во бе основано предприятие 
'„Лужница”, от което по-къс
но се разклониха още „Кома 
ряца", „Четвърти юли”, „Сува 
планина’ и др. В първите го
дини те обаче не. бяха укреп
нали. Нямаше кадър, опит. .
■ С изграждането на „Тел- 
ргилколор" и .реконструкция- 
!га на „Лужница,, от 1959 до ния, 2 шестокласии и 2 чети
1963 година комуната тръгна рокласни училища. Броят на 
напред с бързи крачки. Осно 
ва на нашето стопанство е хи 
мическата и текстилната про 
мшцлбност. Сега наши пред
приятия изнасят и на чужди 
те пазари. Капиталовложения 
та в стопанството възлизат на 
10.000.000 динара през 1959 го 
дина, а през 1962 година — на 
цад 95.600.000 динара.

Общественото брутопроизво 
дство през 1959 година възли
заше на 1.989.880.000 динара 
л вече през 1963 нодииа над 
2.942.000 динара;. И броят на

Най-голям възход в разви- квартири в Божица, Клисура, бнето дело надминават 72 ми 
титето на Власинска община Округлица- лиона динара, или 66°/° от

бюджета на Общината. си.Средствата които през та
зи година се заделят за уче Е. В- М. П.

на територия с голям проц- ■
ент неграмотни, нужно изи
скваше бързо развитие на у Мддод СТОТИСТИКО 
чилищВото дело. Постигнати -------------------- — РАДИОАПАРАТИ И ТРАНЗИСТОРИ В ДИМИТРОВГРАД
те резултати са задоволява
щи- Училищната мрежа е 
твърде разклонена. Днес, на 
тази територия работят 4 о- 
семгодишни училища, които 
в състава си имат 14 отделе-

През последните месеци в 
Димитровградско значително 
се увеличи бРо-я на радиоапа
ратите и особено на транзис
торите- Докато през миналата 
година можеха да се регис
трират само по няколко тран 
зистора в по-големите села се 
га няма село без транзистор

а в някои и по няколко десе
тки. Така например район 
Смиловци има 140 транзисто
ра. Най-много ги има в Сми 
ловци- В район Висок 100 тра 
нзистоРа, Поганово — 110' и 
Димитровград 783 радиоапара 
ти. Или на територията на ди 
митровгРадска община има об

що регистрирани Радиоапара
ти и транзистори при местни 
те пощи — 1.173. В Димитров 
град на всяко домакинство се 
пада почти по един радиоапа 
рат, докато в селата на 10 до 
макинства се пада • по един 
транзистор-

Б- Ник.учениците надминава 1-400, а 
броят на преподавателите въ 
злиза «а 48.

Разбира се все още има про 
блеми в учебното дело, но те 
постепенно се разрешават. И 
сега сс чувствува недостиг 
от преподавателски кадър са 
съответйа професионална под 
готовка- Затова през тази го
дина ще бъде разписан кон
курс за 21 нов учител. Жили 
Шният проблем за преподава 

заетите през тези няколко го телите цостепено се разреша 
дини се увеличи няколкократ- ва. За тях се стрият нови

/

МЛАДИТЕ ГОРАНИ
ЗАЛЕСЯВАТ

Бригадите на младите гора 
ни „Милан Милентиевич” в 
Долна Невля в течение на пР 
олетния сезон засадиха 83-000 
акациеви фиданки на ерозив 
нйте терени- Акациевите фи 
данки им обезпечи Горското 
стопанство в Пирот, а 3.500

ученици от основното учили
ще взеха от своя разсадник- 
Покрай голите повръхнини 
младите гораНи са залесили и 
известни площи на частни 
стопани.

Б- ПРОЗИВКА ПРЕД РАБОТА
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Портрети икономия
НА МИЛИОНИ

Двадесет години социа
листическо строителство 
в Босилеградско

ГОДИНИ НА 

ПОСТОЯНЕН
Ференц Киш е техник в Ко 

мбината за гумени произвене 
нмя ,,Димитровград”- Завари
хме го в неговата ^лаборато
рия” унесен Щад някакви за 
нас непонятни чертежи- Зна
ехме вече, че той е конструк 
торът на новата машина за 
намотавне на готови нишки. 
Той е, както казват някои 
специалисти, пръв р-ешил про 
блем все още не е разрешен 
и в напрдналите страни, ка
то например Чехословакия, 
ст която и нашият Комбинат 
е доставил техническа доку
ментация за такава машина, 
но която не можеше да се при 
ложи.

Новата машина на Киш Фе 
ренц, изработена по собстве
ни чертежи и в самата Рабо
тилница на Комбината е сво
ето рода революция в кратка 
та иСтоРия на Комбината- Мо 
же би Ще разберем цялото 
величие на това новаторство, 
ако кажем, че до въвеждането 
на новата машина, когато се 
работеше ръчно и с нЯкои ста 
ри машини дневното пРоизво 
дство се движеше до 300 ки 
лограма нишки с 18 работни

ка. Сега дневното производ
ство възлиза на 700 килогра
ма с 15 работници или произ 
водителНоСтта на труда се е 
увеличила с 126°/п. Стойност
та на новата машина възлиза 
на 5з0-000 динара, но ако бе
ше доставена от чужбина, за 
чел Шяха да бънат необхони 
ми около 3 милиона девизни 
динара.

— Имате ли някакви нови 
проекти 
гледайки втренчено в непоня 
тните полегати прави линии, 
окачени на стената-'

— В момента работя вър
ху проекта за изработка на 
апарат за кръстосано намота 
ване на нишки. Но за него е 
все още рано да; се говори-

— Вижте какво другари — 
започна Киш с малко сИисхо- 
дителен глас — това 1Ге са ни 
какви оригинални проекти- 
Аз съм работил в Суботица в 
цех за текстилна пасманте
рия и новата машина всъщно 
ст е само приспособена за ко 
нфекционираНе на гумените 
нишки,
първият в Димитровградско 
поватоР.

ВЪЗХОД
попитахме ние, ДвадесетогодишниЧата 

освобождението БосилегРад- 
ско посреща с редица пости
жения на социалистическото 
строителство, което коренно 
измени живота и поминъка 
на населението от тоя край 
на страната.

Ако проследяваме и пра
вим сравнение това, което по 
стигаме днес с постигнатото 
от вчера няма да забележим 
особена разлика- Това се дъл 
жи на факта, че БоСилеград- 
ско е изостанал край, че ра
зликите ст днешното с вчера 
шното ие са особени. Но срав 
им ли това, което имаме днес 
с онова, което сме имали пре 
ди двадесет години Разлика
та е толкова очебиеШа- че и 
ония жители, които са стро 
ителите на досега построено
то ще се изненадат.

СЪОБЩЕНИЯТА и съоб"1и 
телните връзки на Босилегра 
дско с вътрешността на стра-^ 
ката сЛед 1945 годила са били 
повече от мизерни- Пренася
нето на пътниците и стоките 
са се вършили по кози пъте
ки, които единствено през ля 
тото са служили за пренася
не на стоките с коне.

1950 година бе образувано 
транспортно предприятие, ко 
ето започна работа с един по 
чти Развален автобус. От то
гава до днес са извървяни

от

Гаражът на „Весна кобила”

постоянни възходни темпове, бригадите на гоРаните, които 
които днес бележим с цифри 
те — над 12 най,съвременни и 
най-модерни автобуси, над де 
сетина камиона, в собственост 
на транспортното предприя
тие — в това число не са взе 
ти камионите на земеделски 
те кооперации в Босилеград 
и Долно Тлъмино, търговСко- 

предпРиятие

днес са повече от няколко де 
сетина, и които в годишните 
си планове предвиждат и ня 
колко стотин хектара нови 
гори.

Няма да се спираме, защо- 
то искаме да кажем, че в тоя 
край традицията към залеся
ване на голините е изникна
ла от години наред, когато Бо 
силеградско бе отвличано от 
поройни дъждове, снеготопе- 
жи и пр.

Тези дни, в гоРанското дви 
жение в тоя край, се работи 
усилено върху карта, коя-го 
ще забележи всички залесени 
повърхнини от 1945 година, с 
конкретни данни върху каква 
основа са залесени, добровол
но или според заплащане. На 
шите читатели по-късно мо
же би Ще имат възможност в 
детайли да се запознаят със 
същата карта-

Босилеградчани, в случаен 
разговор, ще ви се похвалят, 
че имат фабрика. Но вие ще

,,Слога” ито
прочие.

В същия период — 1945 — 
1963 година са построени ав 
тсмобилни пътища за Влади 
чин Хан през ВласинСко, до 
Тлъмино от Босилеград. Днес 

Транспортното предприятие 
е едно от предприятията с 
най-голям годишен бРутопро 
дукт, Съвременно и оборудено 
с всякакви видове коли.

Подлежащият на ерозия бо 
силеградСки край забележи 
особени успехи в залесяване
то. Досега са залесени над 
2-0’00 хиляди хектара голини, 
и то предимно с борови наса
ждения. По-геляма част от за 
лесяЕанията са извършени на 
доброволна оснсза, а една из 
вестна част е залесена с инве 
стиции-

Ние няма да се Спираме на

завърши скромно

ТОЙ Е ПРЕИЗПЪЛНИЛ ПРЕДВИ
ДЕНАТА НОРМА

Когато попитахме' управи
теля на валцовачния цех в 
Комбината за гумени нишки, 
кой е най-добрият работник 
в неговият цех, той обгледа 
голямата хала и погледът му 
спря Еъху един мургав здра
веняк.

Еаме без каквито и да е по
следици-

— Имате ли някои забележ
ки?

— Хигиенично-техническа- 
та охрана не е добра. Струва 
ми, се че може да семзбегне пра 
хта ако поставим още няко
лко вентилатора в халата.
На сбогуване пожелахме на Ва 
сил Гогов нови успехи в него 
вата ударна работа.

недоумявате какви са тези 
„фабрики” без комини, какви 
са тези „фабрики на кадри”, 
както ги казват те. Това е 
ПРОСВЕТАТА. училищата, 
където ежегодишно излизат 
стотици и стотици ученици; 
завършили основно образова 
ние, средно икономическо у- 
чилшце, гимназия .. .Вдаете езеро и неговите перспективи

За потвърждение ще приве 
дем, че след Освобождението 
нс днес за построени над 18 
училищни здания, числото на 
преподавателския кадър се е 
увеличило няколко пъти. Та
ка например, на територията 
на Босилеградско ■ в бивша 
Югославия са Съществували 
43 основни училища с толко 
ва число преподаватели и око 
ре- 1,700 ученика, през 1963 го 
дина числото на преподавате 
лите достига 106 само в основ 
ното училище- Като приба
вим числото от няколко десе
тини от средните 
към това чиСдо, ясно става ко 
лко е голяма разликата. .

В поменатия период зъв въ 
зходяща степен числото на за 
вършилите ученици е увели
чавано. Смята се, че от 1945

В рамките на седмогодиш- 
кия план по развитие на на
шето стопанство, главна насо 
ка на развитието на Власин- 
ска община ще бъде туризъ 
мът. Тоза е най-перспекти- 
Еен отрасъл на тази обшина, 
която с известни капиталовло 
жения ще бъде твърде рен
табилна. Интересът към Вла- 
синско езеро,, което изобил- 
ствува с прекрасна околност 
и изключително приятен кли 
мат е голям- Вече години на 
ред то мами туристи от наша 
та страна и чужбина. Обаче 
желанията на всички интере 
суващи се да посетят това из 
клточително 
място остават

ра. А за реконструкция и раз 
ширяване на останалите туРи 
етически обекти ще се задели 
сума от 60 милиона от Репу
бликанския фонд за неразви
тите области. Досегашните 
проблеми ВлаСинска общи- , от първостепенно 
на не , можеше да разреши са 
ма зарад своите ограничени 
материални средства- Освен 

това гостилкичарското пред
приятие почти всяка година 
работеше със загуби, които са 
ниРаше общината. Само мина 
лата година санацията възли 
заше на 40 милиона динара-

| положение. Това Ще се пости 
гне в рамките на еедмогодиш 
ния план в който ще бъде 
предвидено Власинско езеро 
да стане туристически обект 

значение. 
Ще се направи така, че мърт 
вият туристически сезон да 
се сведе на минимално време, 
Касае за зимните месеци, ко 
гато броят на посетителите е 
твърде малък- Но факт е, че 
прекрасните зимни терени и 
заледеното езеро са привлека 
кателна цел за много скиори. 
И тук може много да се пости 
гне с по-добра организация на 
съобщенията, които през зим
ните месеци са в постоянно и 
ли периодическо прекъсване- 
Затова се налага изграждане 
то на пътя Власина — Сурду 
лица, който в сегашното навре 
дява на туризма- Ще се уве
личи и броят на превозните 
средства по-специално през 
по-специално прз туристичес 
туристическия сезон.

Й не само това. Ще се раз
решат и редица дРуги въпро 
си: ще се построят , няколко 
работнически почивни 
и същевременно ще 
струират и разширят същест 
вуващите обекти; ще се пост
роят няколко викенд-селища, 
нови плавателни обекти, 
се уреди плажът и ще 
върши залесяването около е 
зерото. Същевременно ще се 
построи започнатият път око 
ло езерото като за целта ще 
се изкупва имот от частни ли 
ца, през чиито имения минава 
пътят- Предвижда се и укреп 
ване на спортния риболов, ко 
йто и сега привлича много ту 
рис-ги.

:

В. Гогов

— Ето го най-добрият- — 
Васил Гогов от с. Лукавица- 
Благодарение на него увели
чихме и нормите на така на
речената шанц-машина. Дока 
то всички останали едвам до 
стигат нормата от 1.700 броя 
токчета за чизми, той изра
ботва и над 3.000 броя на ден-

— Как успявате постоянно 
да прехвърляте нормата?

— Бързина и малко сръч
ност-

— Откога работите в Ком
бината?

— Една година съм тук и 
много съм доволен от новото 
работно място. По-рано рабо 
тех в кожарското предприя
тие ,,Братство”, но там самоу 
правлението беше само на ха 
ртия. Тук редовно ни осведом 
яват за месечните планове та 
ка че винаги знаем колко сме 
заработили през месеца- За ре 
шенията на работническия съ 
вет съШо сме осведомени- От 
ношенията между работници 
те в колектива също са на ну 
жната висота и това е струва 
ми се и най-важното. Харесва 
ми и свободната критика н‘а 
различни пропуски и слабос
ти в предприятието- В бивше 
то предприятие пРосто ме при 

нудиха да напусна, 
критикувах някои грешки на 
ръководителите. Тук кРитику

училища
Мер.оприятил за подобряване 

на туризмапривлекателно
неизпълнени-

Тъй като туристическият 
сезон трае само три месеца, 
това е Съвсем недостатъчно за 
осъществяване на по-големи 
приходи за покриване на Раз 
ходите- Покрай това пРез се
зона се ангажират специалис 
ти отвън, чиито големи запла 
ти също така създават дефи 
цити.

Проблемите са много, а тях
ното разрешаване досега е 
протакано от година на годи 
на- На първо място съвсем ма до 1963 година са завършили 

основно образование над 5-000 
ученици. Като се прибави и 
числото на учениците за- 

средно

лък е капацитетът на гостил 
ничарските обекти и викенд- 
селища. Но имайки предвид 
значението на Власинско езе образо-ЕЪРШИЛИ

Еание
годишно над 50, тогава по 
ложението е съвсем ясно- 

Но Босилеградско не е беле 
жило видни успехи само з 
тия области. Жилищното стро 
ителство, няколко обществе-

числосредноро тази година ще започне из 
граждането на викенд сели
ща, за които са предвидени 
средства от 40 милиона дина-

Съществуват големи въз 
межности да ■ се измени това

домове
се реко ни сгради, частното строител 

стео е получило небивали раз 
мери. I Комуналната дейност, 
стопанството.•.

Днес, обаче, босилеградчани 
най-голяма надежда полагат 
на рударството. С откриване
то -на фосфатните рудници в 
Лисина, графитните залежи в 
Любатско, медните залежи в 
Мусул и др- Босилеградско 
напълно ще измени лика Си.

Да се надяваме, че след кра 
тък период години за тоя изо 
станал край ще говорим зана 
пред като един от най-силно 
Развитите- Днес чествуването 
на ДвадесетогодишНината ще 
бъде особено тържествена и 
богата.

ще
се до-

защото

Б- Велинов Ст- Николов
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Годишна изборна конференция в Димитровград В „Текстилколор“ увеличават
производствотоВ по-сложните условия по- 

голяма е и отговорността 

на комунистите Когато 1960 година, от ед 
на малка Работилница възки 
кна предприятието „Текстил- 
колор”, малцина вярваха, че 
само за, 3 години ще си спе
чели голям успех. Само бРу- 
топродуктьт е увеличен 30 
пъти, а броят на приетите ра 
ботници с 15 пъти-

отделниспециализиране по 
производствени операции в 

техноложкия процес на произ 
водствотс. Първите резултати 
след обучениео, са налице- Те 
се оглеждат в продуктивнос- 
та, която е повишена с з0°/о в 
първите три месеци от тази 
година, в сравнение със съ-

доеолни от качеството и це
ните на тези стоки . Между 
тях е Съветският съюз, оба
че поради търсене голямо ко 
личество от негова сгреша, 
предприятието не е в Състоя
ние да устои на един такъв 
договор за доставки- Това е 
сигнал за необходимостта от

Отчетно-изборната конфере 
нция в първичната организа 
ция на СК от ггьРви район в 
Димитровград премина под 
знака на Оьглеждане ролята 
на първичната организация и 
членовете на СК в разрешава 
нето

членят много повече работни 
ци и земеделски стопани. Та
кова отношение е стеснявало 
влиянието ка организацията 
въРху работата на ССРН в 
Района и неговата ориентиров 
ка към най-конКреТнцте кому 
пални, обществени, културно- 
прссветни и други проблеми 
в района и града.

Членовете на СК от тази ор 
ганизация се съгласиха с кон 
статацията, че е От съществе
но значение за укрепването 
на сЬциалистичеСките отно

шения и боРбата против дефо 
рмациите допитването с гРаж 
даните и колективите по вси 
чки въпроси от общ интерес 
за комуната и същевременно 
за осигуряването на пълна пу 
бличност на работата на орга 
ните на управлението и обще 
Отвените служби. За да може 
това да Стане мотив на еже
дневната практика комунисти 
те искат чрез укрепване на 
критиката и самокритиката и 
чрез други мерки да се заси
ли отговорността на членове
те както за спазване на зако 
нността, така и за провежда
не становищата които прие
ма първичната организация.

Изтъкна се оьщо така, че 
в досегашната дейност орга 
низанията е отделила малко 
внимание на сътрудничество
то между кооперацията ,,Ни
шава” и индивидуалните пРо 
изводители за подобряване на 
селскостопанското производ
ство макар че в този район 
живеят над 70 чисто селското 
пански домакинства и много 
повече работници, които имат 
и имот.

на Сложните задачи, ко 
ито изпъкват от все по—дина 
минното стопанско

.димитровградската общи
на- Изхождайки от 
зстр.орИите Разисквания 
ито участвува и секретарят 
на Общинския комитет Геор
ги АлекСов изтъкнаха.

л;уЩ |развитие
на

това пол- 
в ко-

* ; ш
■:

■ V.*-'че и-
деологичеСко - политическата 

зрялост на комунистите е ос 
новно условие за насочване 
политиката на укрепване на 
самоуправлението и за изгра
ждане на принцилиални еди- 
ни становища по всички кон 
кретни въпроси в района и 
гРада.

Във връзка с това след ка
то обрисуваха успехите на ор 
ганизацията през 
година и в отчетния доклад, и 
в разискванията се посочиха 
недостатъците в работата на 
организацията от предишните 
избори до днес- Дискутантите 
разкритикуваха отношението 
на организацията към приема

изтеклата

негго на.нови членове, както и 
слабата работа на членовете 
в подружницата на Социали 
етическия съюз от този ра
йон. Миналата година напри 
мер са приети само двама но 
ви членове, макар че са Съ
ществували условия да се за

ИЗГЛЕД ОТ БАВУШНИЦА

увеличаване на производство 
то в следващите години- В то 
ва направление е изготвена и 
нвйстиционна програма, а съ
що така се строят новите ха-

щия период от миналата годи 
на. Сегашната структура на 
Работната ръка е следната: 
квалифицирани 50°/°, високо
квалифицирани 20°/о и неква
лифицирани 30°/о. Във връзка 
с това, на работните меСта, за 
ети от неквалифицирана рабо 
тна ръка се явяват задърж- 
ки, които пречат на нормал
ния цикьл на производството- 
ПоРади това в най-скоро вре 
ме броят на неквалифицира
ните работници ще бъде пРи- 
венен до минимум и по този 
начин ще се позволи пълното 
използване на вътрешните за 
паси.

И така постепенно „Тестил- 
колор” се отлъчва от непозна 
тите предприятия.

Макар „Текстилколор” да е 
малко предприятие и сега (бр 
уто-продуктът му е 140 мили 
она тази година), в сравнение 
с миналата година, производ
ството му трябва да се увели
чи с два пъти. Такова увели 
чение е резултат на чувстви 
телното търсене на 
на това предприятие- Със сво 
ите качествени сутиени, поя 
си и кърпи за глава предпри 
ятието си обезпечи пазар, въ 
преки конкуренцията на дРу 
ги предприятия- В приложе
ние на тоза говори и фактът, 
че почти цялото производство 
за тази година е предварител 
но уговорено за доставка.

Долна Невля

Подготвен за 25-май ли.Трябва да се изтъкне и ис 
кането в бъдещата работа да 

сметка за
Засега първата пратка от 

50-000 сутиена ще бъде изне
сена за България- Девизният 
ефект, който ще се осъществи 
от тоя износ, е 70 милиона ни 
нара или 2 милиона повече от 
колкото на домашния пазар.

се държи повече 
Конференцията за обществе
на активност на жените и да 
се помогне в изнамирането на 
решения по нлкои въпроси от 
положението на жената в на
шето общество-

Преподавателите от основ
ното училище в Долна Невля 
подготвят програма за състе 
занията по случай Празника 
на младостта.

Организатоиите на програ
мата вчакват много от танцо
вия състав, която Ще се пред 
стави с китка народни хора 
от този край, Банат и Космет 
и няколко хорови сттевки от 
партизански и народни песни. 
Покрай това учениците н>е у 
частвуват и с вокални и ин-

стоките

ПОДГОТОВКА 
КА РАБОТНИЦИТЕ 
В ПРЕДПРИЯТИЕТО

В цялата конференция ка
то червена нишка се промък
ва мисълта, че в нарасналите 
нужди във всички области на 

. живота и работата от първо
степенно значение е засилена 
та отговорност на комунисти
те, конто трябва да върви па
ралелно с техното идеологиче 
ско-политическо образование.

Снабдяването с нови маши 
ни изисква и квалифицирана 
работна ръка, която най-ефе 
ктно ще ползва машините. 
Затова са предприети мерки 
за професионална подготовка 
на работниците и за

СТОКИ ЗА БЪЛГАРИЯ

За стоките на „Текстилко
лор” се интересуват не една 
европейска страна, които са
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стРуменгални номера, масови 
физкултурни упражнения, а- 
тлетика, ръчна топка, волей 
бол, вишебой и тн. В ВелиновТЯСНОМ- В.ргМ. Б-

Но сякаш сраснали със Милев 
ската

Само онзи, който не е бил 
планина не' се отделят в босилеградските селища ня- 

от нея, завръщат се всяка есен ма да разбере, че репортажът 
и обратно на птичките-пре- за едно село изниква на събра 

къщите нията, без оглед дали тези съб 
рания се провеждат в органи 
зацията на Социалистическия 

след поднесения док- съюз,Съюза на комунистите.
Съюза на младежта и прочие ..

А днес, в тоя отначало уха
ещ пролетен ден, а сега със 
сняг, бе всичко засегнато — и 

— дискутираше се по всички поолетното засяване, и живот 
по актив- нов-ьдството, и земеделските 

кооперации, и осветяването на 
селото с електричество, и но
вото ръковоество, и успехите...

И вас, сякаш по незнаен път 
се препречва мисълта — дали 
милевчани наистина съвсем с 
поаво носят името „едно ог 
най-добрите”... или просто, звъ 
тнящите звънци на стадата ви 
уверяват в това. като ви обе 
щават, че утре „живота ще бъ 
де по-хубав" — както бе казал 
един поет.

М И Л Е В Ц И селници напускат
си всяка пролет...

Секретарят — „Бооко даска
лът”
лад помоли присъсйзуващите 
да го допълнят, дискутират, по 
ясно определят отделни неща.. 
И така изпадна:

!§$
шената идейно-политическа н 

, комунална дейност. Присъстзу 
ващите внимателно следяха до 
клада и острите бръчки преко 

челата; им говореха, че

мик, и рядко, карва>1 съвсем 
рядко пшеница...

(Тук спътникът ми цаправи 
остра забележка по адрес 
земеделските кооперации).

— А мислиш ли, че неможе 
да, се измени положението и 
)гук развиваше в себе си своя 
та мисъл — може, ето да взе 
мем отглеждане на изкуствени 
треви и с тях храни, например, 
само четири крави. Цека две 
желета има годишно. _ Ако ги 
продаде средно по шестдесет 
Хиляди, млякото, плюс някол
ко десетини овце, ябълки...

(Една прекрасна сметка на 
спътника ми. Помислих си за 
що той това не изнесе на съб 
ранието, за което сме тръгна
ли'. Исках да чуя дали той ка
то 'добър наблюдател ще гово
ри по-късно за: това и замъл
чах.,.).

Спътникът ми, възстар чо
век, с прошарени коси, мечта 
ещ поглед и спомнящи се ду
ми ца

сили
след това и те ще кажат дума—Тук съм минавал отдавна, 

може би преди повече от десет 
години... Но има нещо, което 
особено вълнува^ когато тръг- 

това село. Минал

та си... въпроси на селото, 
ността по възможностите...

След това се пристъпи към 
избиране на ново ръководство. 
В това отношение 
са твърде демократични и съв 
сем правилно разбират неща
та. Избраха ново ръководство 
*— секретариат — замениха „да 
скала”, избраха^ нов секретар, 
но вярват, че даскалът ще им 
помогне да стъпят по-здраво ..

Говореше се за електричес
кия ток, койтО трябва да осве 
ти селото и че в това: отноше
ние Милевци 
места. Говореше се за личния 
пример на комуниста, за него
вото успешно изпълнена зада 
Ча в това село. И раждаше се 
изводът, че комунистите в то 
ва село и покрай постигнатите 

още повече. Пос-

неш към 
црез Добри-дол ще почувегву 

уханието на Пролетта, ко 
ято се разискря в безброй нъФ 
налите сливи наоколо...

милевчанистои в челнитеваш

— Да, продължи след малка 
дауза, Милевци е прекрасно 
село. Днес, обаче, е съвсем дру 
го. Жителите след пуква:гет° 
на пролетта напускат селото и 
Отиват на печалба. Ето защо 
бързаме да проведеме и годиш 
ните събрания в организа дин- 
'те на Съюза на комунистите. 
,Това е типично за целия наш 
край... Типично е и това, че би 
ло в кое село да се озовеш ше 
видиш същата каф-фша' — зе
меделието е главен поминък, 
Пък селяните почти нищо не 
предприемат да го подобрят.. 
Ка*сто лялото е засявал, така 
се засява и днес... Ръж; ече-

,успехи искат
ле се показа, че това е насъщ 
на Черта в техния характер...

Когато минавахме пред зале 
сените повърхнини, пресичах- 

. ме ги, могъщ глас тресеше до 
липата, че електрическия стълб 
трябва да се извлече горе. А до 
тпасирарата линия имаше по- 

Събранието на основната ор- пече от седемстотин метра. Ка 
ганизации на СК бе заказаио 
за около десет часа... Това око 
ло десет се продължи и до 12

I
-За пръв път почувствуват, _ 

че думите на поета са истина’ 
Че неговият мечтан ден е осъм

Връщането ще отбележим с 
Това, че времето застудя, че 
Милевска плаТшна показа свои 
те капризи. Когато идвахме на 
сам бе слънчево и топло, а ко
гато се връщахме валеше ря
дък, хаплив сняг... И в бръчки 
те прекосили челата слкаш 
ни залягваше стоплящата ми
съл, че селото ще се справи с 
всички настоящи задачи...

0
1-гал и трескаво кипи с подго- 
рговленията за довеждане елек 
тричество, преобразуване на 
телото, модерно животновьдст 
во и рентабилно овощарство...

***

кво напрежение и каква' воля! 
Присъща само на милевци, на
тия планинци, които наскоро 
напуснат селото и ще се озо
ват на строежите в страната!.

часа. 1
Започна с анализ на^извър- Ст. Николов
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ЗАПИС ЗА НАШИТЕ СЕАА

Село без
(

Били девствени лесове, па се 
до. Дали му име Долна Невля. 
Сега му наброяват 200 години: 
Дядо ГеГоргн от Радуловци в 
България пръв избягал, за да 
не плаша на гурците „черна 
'вергйя” — 70 гроша за дваде 
сет години. Оня, който се пре 
селвал в друго място, бнл ос 
вобождаван ог този данък. В 
усоите край ре|.<ата се заредил 
дядо Георги. Мирът на девсгве 
пата природа привлякла и дру 
ги. Селото расло, никнали къ 
/.ци далече една от друга, Изко 
ренявали се гори, създавали се 
ниви. Менили се господари. Се 
ляните отглеждали просо, ече 
мик, овес, пшеница, картофи и 
от преди 40 години царевица. 
Въдили кози и овцн. Най-бед 
ното семейство имаКо двайсв 
•гина кози и овце.

Текло времето. Животът се 
променял. В селото 120 къщи, 
основно училище. Децата завъ 
ршвали основно учНлишк: и оо 
тавади в селото да сеят, да се 
кат грнте и- пазят добитъка. 
Отивали войници и се връща 
ли. Женили се и карали дните 
ри както техните прадеди. В 
Долна Невля тогава имало 
Г.000 жители. Пълни били къ 
щиците с челяд — имало семе 
йства и до 21 членове. Търсили 
работа, отивали на Печалба, но 
без успех. Завръшрли се. Дру 
го не им оставало. До Цариб 
рот отивали пеша край самата 
граница да купят нещо, да зав 
ършат работа в данъчното, съ 
да да отнесат нещо на пазара, 
;\а послушат ррезовските лъ 
жп в града... Така било в Дол 
йа Невля.

ме в пшеничени поля- Редки 
къщи. Край реката малки ста 
да и сгърбеии старци е тояги в 
ръце. Най 
лко етапи къщи от двете стри 
Нн па пътя- Под пас две хуба 
во варосани сгради, заграден 
двор импровизирани игрища за 
рчна топка и баскетбол.

— Това е Погамово?
— Не, това е. Долна Ней ля.
— А Поганово далече ли е? 

— пак пита оня. който вече 
беше уговорил път до Погано

—сетне село няко

ДОЛНА НЕВЛЯво-
— Поганово е съвсем по 

друга посока.
Значи принудително сто

варване . . .

не земята и пак да се превър
не в пущиняк- Това им е мъ
чно- Затова много площи са 
засадили с овощия.

— На нашите ниви засади-

ността и строителствтоо. А в 
близките центрове досега са 

пари. Там.

мята на кооперацията, но тя 
не може да я обработва. Не 
може ни оная. която има — 
казва Геро.

Оксло 500 младежи и девой 
ки от тези села работят в Ди 
митрсвград. Неквалифицира
ната работна ръка работи във 
фабриките. Фабричният рабо 
тник е понятие за младите хо 
ра от тези села- Болшинство
то от тях поемат път към Ди 
митровград. Някак им е по- 
топло. когато само с единия 
крак са в своята Родна Долна 
Невля- Те за пръв път отиват 
в света- А оня, който не е сви 
кнал, трудно се откъсва от 
родното огнише. Влече «ещо. 
Носталгия- какво ли, назад. А 
животът така бурен има свои 
закони, неумолими, прогресив 
ни. Това са негови изисква
ния, които най-близко и най- р0 
непосредствено чувствува и 
носи младостта- Но тя е част 
от битието на старците, задър 
жали се по усоите на тази 
безпътица б стари схлупени 
къщурки. напомнящи на дРе 
рши паметници от миналото.
За Геро може да се каже, че 
е минало, което най-добре е 
схванало бъдешетс и съвреме 
ността-

— Аз съм още млад и не 
искам да отивам при децата- 
Посещавам ги по един път й 
пак се завръщам. Не мога да 
остана дълго при тях. Сино
вете ми помагат, а и аз работя 
по малко. Ние старците обра- ци. 
ботваме най-добрите ниви. а 
останалите даваме на коопе

вложени големи 
където се строи, са и хората- 
В Димитровград има много до

я-хме доста круши и 
бълки. Помогнаха ни и дадо
ха безплатно насаждения. На

лноневлянци.
Хората от това село ощеНай-напред в училището- 

Селяните строят нова сграда. 
Искали да имат осмокласно 
училище в селото- Покрай не 
я още една, недовършена- Тя 
ще е за работилница и каби
нет. Около сградите е чисто.
На едно дърво и кошче за 
отпадъци.

Ученическият оркестър сви 
ри ,,чачак”. Звуците пленя- 
езт, понасят, увличат да се и 
хванеш в хорото. Весело и де 
лово е в това училище. В е- 
дна стая — класна и работил 
ница- Тясно- Селото знае то 
ва и строи помощна сграда. И 
как да Не строи? Учениците 
винаги му устройват нещо ху 
баво и увлекателно. За всеки 
празник, за всеки удобен слу 
чай. То им открива вратите 
към света и селото е обърна 
то към него-

Това е село, в което няма 
пито една нова сграда, освен 
училищната, която селяните 
с&ми са построили. Те не стро 
ят свои къщи И то не е за 
учудване- Има си причини за 
това- Промишлеността влече 
хората към гР'ада. Промишле

преди десетилетие се готвили 
да изработват павета з каме- 
нолом. Тук, недалеч от тях, 
шепнало се, че ще се открие
те искали да Разбиват скали 
и да правят павета- Младите 
и жилести ръце искали да ста 
нат работнически ръце. ПоРа 
ботили но за кратко. Нямало 
сметка. А долноневлянци са 

шегобийци. До- 
Долна

4 хектара засадихплощ от 
40С' дРъвета — ябълки, кру
ши, сливи — обяснява ГеРо.-.

В Долна Невля има и над 
20 транзистори- И старческото 
ухо обича звуците на музика 
та- На едно неотдавнашно със 
тезание и Геро получи награ 
да за песен и музика на кема- 
не. И той искал да купи тран 
зистор. ,,Аз ще ти купя”? — 
казал син му.

— А брат ми продаде 
дем овце и купи транзистор 
— с удоволствие Разказва Ге

големи
казват вшли,

Невля важни гости- Купили 
си хората агне, дали го да го 
изпекат. Планинците не мог
ли, да не си направят и една 
шега. Наклали голям огън, и 

Щом по-

се-

Завърши кратката среща с 
Долна Невля- Зад нас остана 
едно село което Старее- -> Ве-з 
пито една нова къща, с нови 
овощни градини и необработе 
ни ниви. В него са старците 
и една от малкото девойки, о 
станали в селото, която срещ 
нахме пътьом на велисопед с 
пълен цегер. с шамия на гла 
вата. Оставихме и усмихвна- 
тото лице на Геро и неговите 
немарни погледи, които вина 
ги търсят нещо в далечината. 
Остана- и училишет.о, в което 
ЕеРоятно от година на година 
ще има все по-малко учени-

завъртели шиша- 
жълтяла кежичката, дали.,по 
ченото” агне на гостите- Те из-т

оставилияли кожичката, и 
месото — не било печено. Го 
стите си заминали, а долноне 
влянци взели па го допекли 
и изяли. Останала шегата за 
която и днес разправят. Сега 
по-малко, защото в селото и 
ма малко жители- Над 2С0 в 
седемдесет къщи.

Уговорили бяхме да се пре 
хвърлим с джипа в Поганово. 
Недалеч от Димитровград пре 
секохмр международния път и 
джипът се клатеше ту на една 
та — ту на другата страна, по 
протежение на реката — грани 
да. Недалеч от граничната за 
става я напуснахме и навлязох — Седем огнища са угасна

ли в селото — казва Геро Ку 
зев, шестдесетгсдишнен мъж 
с чеРни вежди, благ поглед и 
мека усмивка, която се раз
лива до продълговатото из
съхнало лице. Отидоха в све 
та. пРи децата- В шест къщи 
има само по един старец- Къ 
щи не сроим. Защо ни са на 
нас, старците? В 15 къщи в 
моята махала в три живеят 
трима. В останалите само ста 
рец и бабичка. В нашето село 
няма младост- И девойки ня 
ма. От двадесет в моята маха 
ла са останали само три.

Къде се загуби толкова на 
род? Некъде оттича младостта 
на това село? Кой'ще смуче- 
соковете на земята? Кой ше 
оре нивите и ще беРе ябълкй 
те? Старческата ръка едвам 
докосва ухото на главата си- 
Краката едвам сламка преска 
чат. Със земята се бори си
ла. А сила има само младост
та- Младост в Долна Невля нл 
ма. Къде е?

Геро все оше се чувствува 
млад. Полетни са и неговите 
десетострични стиихове. С не

№ ■■■■ Пристигнахме в Димитров
град и пътьом в купчината 

рацията или на гоРаНите да хора, кекто бързат у дома от 
залесяват. Тук се усмихна и фабриките Сигурно сме срещ 
сви рамене- Някога изкорен- нали много долноневлянци-. 
явахме, а сега залесяваме- 

Но не е леко да се напус- Мнлош Бакич

Започват срещите на селата

НА 3 МАЙ СЕ СРЕЩАТ 

РАЙОН ВИСОК И ЗАБЪРДИЕ
На 3 май в Каменица ще 

се срещнат представители на 
районите ВиРок и ЗабРъдие, 
където ще се проведе сърев- 
-нование из дейността на мла 
дежките организации из обла 
стта на физическата култур- 
ра и културно-просветната и 
забавна активност. С това 
всъщност започва подборът 
на програмата, която ще се 
проведе на 25 май в Димитро 
вгРад в деня на XI фестивал 
на българската народност от 
Димитровградско-

На най-добрите изпълните
ли при срещата иа селата Ще 
бъдат връчени награди на 2 
май в Димитровград.

Останалите срещи ще Ста
нат в ТрънСко ОдороБЦн на

10 май зц районите Поганово 
и Трънско Одоровци (и в Д. 
Невля на 17 май) за райони
те Желюша и Д- Невля).

В. Н.

го разговорите текат леко и 
гладко,- Той има своя фило
софия, свои възгледи. Не му 
е жалко, че останал сам с же 
на си. Има четирима синове 
к всичките Работят. Един е 
в Земун „голям специалист’.’, 
другият и дъщеря му в Мла- 
деновац- Един пак във Войво 
дина, а най-младият тапакер 
отбива военна повиност.

Докато мога ще работя- 
А после земята нека обработ
ва кооперацията, ако иска- 

Мнозина и Сега биха дали зеБлянът на девойките: в гр*\а
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7БРАТСТВО

Първото чествуване на 

1-май в Димитровград
Преди 54 години, на 1 май 

|1910 година, в Димитровград е 
Проведена първата първомайс 
ка манифестация 
ните занаятчии и малочислеииг

мсение. На едно от тези събра 
пия взехме решение заедно с 
гшротския синдикат да органи 
рираме първ(ата! първомайска 
Манифестация в Димитровград 
Рамо сутринта на 1 май приети 
гнахме на гарата в групи от 
двама — тримЦ души, за да не 
вабсляза полицията. След като 
посрещнахме другарите от Пи 
рот цялата група тръгна през 
града към ,,Мгшастирчето”. За 
разлика) от останалите граж
дани, ние членовете на Парти 
ята носехме дълги коси, пора 
ли което ни нарекоха „чучуля 
ловци”. Дефилето на нашата 
малка група през града траеше 
около един час, а след тоза 
Продължихме с тържествата 
на .Манастирчето'. Не посмяхме 
да носиме никакви транспарен 
ти, нито да държиме ,речи. Ма 
кар че тази ■ манифестация, не 
беше масова, по мое мнение е 
-тогавашната обстановка успе-

значителна но това, че гя пред 
ставляваше пръв опит, и то за 
шен, да се изтъкне 
Костта на работническата кла 
са, за което свидетелствува и 
идването на другарите от Пи

солидар
на тогаваш-

рот.т
По този случай бих искал да 

изтъкна и един от най-забелиII успехи на нашето 
членство от това време — орга 
низирането на първата стачка 
На - димитровградските занаят
чии. Стачката с която исках-

жетелните

. ^ .лЯВА1е увеличението на заплатите 
и да не Работиме вече от парче 
бе напълно успешна. Стачкува 
шите 40 души занаятчшг оста 
наха в София 45 дни все дока- 
то не беше задоволено тяхно
то искане, каза накрая’ тогава 
най-младият участник в. първо 
майската манифестация и член 

Социал-домокрфнчестка га
партия Матея Цветков.

ДвижениеСвободан Сотиров:

Живопис
' \

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА В ДИМИТРОВГРАД
на Творбите на Иванчс Серги 

ев показват, че той има вече 
богат опит да даде сигурна 
рисунка, а това е гаранция 
да постигне добРи резултати. 
Всички негови картини се от 
личават със свои реализъм и 
лирг-гческо настроение. Въпрс 
ки че по стил не се уеднакве , 
ни, картините оставят силно 
впечатление иа зрителя-

Картините на Александър 
Петров са по-оригинални. Те 
наподобяват на художника И 
ван Радович от Войводина, 
който рисува'своя кРай. Въ
преки че картините му са по 
бедни от към цвят действу
ват .по-оРигинално.

От 21 апРил до 1 май е от
крита изложба на членовете 

секция-
Д. -Йотов

художествената 
при Центъра за култура и за 
база- Тен път се представиха 
членовете на секцията Иван
ко Сргиев и Александър Пет

на

Нов документ в Нишкия архив
Матея Цветков

I

интелигенти от Димитровград 
(Цариброд) и Пирот. Манифес 
тацията, в която участвували 
Около 20 души, била организи 
рана от членовете на Социал
демократическата партия и 
нейният най-изтъкнат член ог 
Този край Стефа-н Димитров, 
Който 13 години по-късно като 
деен участник в Септемврийс-. 
Асото въстание в България бил 
убит от фашистките палачи на 
Цинковия режим.

Историческият ‘говор** на доверието, в очаква 
пето -на примери от Ниш- 

Макар че веднага след Кон 
треса ще започне Работата на 
зкоиодателните отбори, аз се 
надявам, че след Конгреса си 
гурно ще намеря възможност 
да излезна пред нишки» ак
тив.

архив
Ниш обогати тези дни сбирка 
та си с нов значителен доку 
мент.- Намерено е писмо на 
Моша Пияде, отправено до 
нишките комунисти. Значени

з ров-
Оксло тридесет творби на 

ИЕанчо Сергиев и Алексан
дър Петров предизвикаха го 
лям интерес всред .любителите 
на изобразителното изкуство. 
И тази изложба показа, че 
традициите в областта на изо 
бразителнотс изкуство в на
шия край са много големи и

сто на това писмо е в това, 
че. великият Революционер е 
намерил време да го напише 
собственоръчно макар че е бил 
обременен с работа пред VI 
конгрес на Югославската ко
мунистическа Ргартия.

Изпратено от Белград, пре 
поръчано под № 519 от 7 ок
томври 1952 година, писмото 
пристигнало в Ниш на следва 
щия ден.

Съдържанието на писмото 
гласи: -

Белград, 7.Х. 1952 г.
С другарски привети 

Моша Пияде’'
С Хофман

да сече е нужно постояло 
насочват и подтикват млади
те таланти за работа. Сретеа ЙГОВ

- По случай тари първа забеле ; 
жителна манифестация на ди
митровградските и пиротски 
работници разговрряхме с е- 
дин от участниците Матея Цве 
тков от Димитровград.

— За провеждането на- мани
фестацията ни осведомиха Сте 
фаАг Димитров, Иван Палиго- 
ров, Христо и Младен Гоцев.
Разбира се ние, като членове 

-/кат Социал-демокр^тигтескага 
партия и преди това провеж
дахме тайни заседания в къша 
та на Боян Трънски, където и-

свой клуб. Работа г! конференция, в което съм ос
ведомен, че съм избран за е- 
дин от вашите делегати за 
VI конгрес на нашата ПаРтия 
а също така получих и деле
гатско пълномощно.

за специфичността на обуче
нието в гимназиите **а българ 
ската народност и настоял и 
е тази посока да бъде в-ьзмо 
жно по-близък до практиката. 
Именно покрай българските

Марин Младенов:

99
4$жественото дитероту термини за отделни понятия 

той ставил 'и сърбохърватски, 
което ще бъде от голяма пол 
за за учениците, тъй като им 
облекчава овладяването на о 
сновни понятия от областа на 

и силистиката

До Градскня комитет 
на ЮКП Ниш сериозни критики или от са

мите педагози, или от дейци 
те на художественото слово, 
които съвсем оправдателно и

В издание на Завода за из
даване на учебници в Социа
листическа република Сър
бия излезе книгата „Увод в 
художествената литература”
от Марин Младенов, учебник риозните им слабости. Колко 
за първи клас на гимназиите сериозен е този проблем 
на българската народност в вижда и от факта, че и л-Чес 
Югославия. В предговора на в. Социалистическа Република денов в разработването на те

сретичсСки понятия се хара
ктеризира с досега установе
ните тълкуванюг и дефинии- 
пии, дадени на твърде попул 
ярем и възприемчив начин,- А 
примерите взети из областта 
на българската, югославската

Драги другари,
Получих писмото от участ

ниците в градската партийна
литературата 
и по български и по съРбохъ

документирано изтъкваха' семахме и 
-на организацията беше конспи 
ративна, защото българската 
полиция ни преследваше. На 
тези събрания се запознавахме 
с материалите на Втория ингер 
•натзгонал, с трудовете на 
'Маркс, Енгелс, Димитър Бла
гоев, Димитрие Туцович и дру 
,ги изтъкнати дейци на между
народното работническо- лвн-

рватски език.
Учебникът на Марин Мла-

се

Сърбия и з.а училищата на 
сърбохърватски език нс съще 
ствува такъв учебник. Дели
катността на тая работа про

учебника за неговото пред
назначение между другото се 
казва: „Учебникът има за пел 
да помогне на учениците л у 
чителите да оделотьорлт пре 
двидения в програмата уче
бен материал по литература 
и теория на литературата, да 
въведе учениците в словенст- 
ното изкуство и да им помог 
не да го Разберат и заобичат, 
като им открие основните е- 
лементи на поезията, с кои- 
( 0 значение те по-къско да из

особствен естетически ратура.
Ръководейки се от същес

твуващата програма, Младе- сатели, чието дело не пред
ставляват особено качество.

Вестта, че нишката органи 
зация ме е- предложила за 
делегат ми причини голяма 
радост. Уверен съм, че ще от излиза главно от следното: ав 

торът трябва да разполага с 
извънредно познаване на те 
орията на литературата, сти- 
листиката, да има съвъРеше- 
но изградени естетически ста 
новища. Без тези основни е- 
лемеНти не би могло да се о- 
чаква солиден учебник по у- 
вода в художествената лите-

и световна литература, свър
зани с едно или друго поня
тие, са главно от известни пи 
сатели, чието 
творчество предетавява худо 
жетвена стойност в с-ькРовищ 
ницата на споменатите лите
ратури- Наистина в учебника 
се срещат и примери, от пи-

литеРатурно

градят
вкус, лични отношения пъм 

останалите силитературата и
дове изкуства Още в началоо нов е съставил сравнително

че Ма- добър учебник в същинския 
смисъл на пноятието увод ■ з

Тези примери са могли да се 
замесят с творби или откъси 
от световно извесни писатели 
Но в оношекие на добРе подб 
раните тези текстове са мно 
го пс—малко и затова те не о 
пределят физиономията

трябва да изтъкнем 
риц Младенов е вложил дос
та труд да напРави опит, в- 
прочем доста успешен, да да
де сериозен прилог в решава 
пето на въпроса за един от 
най-деликатните учебници в 
гимназиите. Стойността на то 

остава оШе по-голлма

литература-художествената 
Той е тръгнал от становище
то, не на учениците от пъРви 
клас в гимназиите трябва да

насе дадат,основни понятия из 
областта на теорията на лите учебника- 
ратурта и сти.листиката. В це 
лия учебник тези две области

Разбира Се, съвсем естестве 
но е трудът на- Младен Мла 
денов, „Увод в художествена 
та литература” да има и кзве 
стки слабости или становища, 
по които може да се Спори. 
В практиката някои от т-лх 
или ще бъдат приети или от 
хвърлени. Впрочем по реди
ца въпРоси би могли да се из 
кажат и преподавателите, ко 
итс те прилагат учебника в 
ежедневната си Работа. Те мо 
гат да помогнат на автора за 
коригиране на известни слабо 

или за допълване на оно 
ва, което е пропуснато-

зи труд 
и съставеният учебник „Увод

вървят паралелно и даденият 
материал както примери и не 
ровите теритически разрабо»- 
тки на отделни понятия да
ват основни насоки на пРспо

н художествената литерату
ра” заслужава още по-серио- 
зис Енимание като 
предвид, че трудът на Младе 
нов е един от пъРвите от тоя

на бъл

се вземе

А? давателите с малко труд лекород не само в рамките 
гарската народност но изобщо ■ дз въведат учениците в осно

вните характеристики на ху‘ - '■ -№■ ■' ‘ в югославското учебно дело- 
Тази работа не е била така 
лРоста нито лека, защото въ
просът за учебници по теори

‘ V,.
дожествената литература, ко 
ито л представляват нейните 
неизбежни изисквания. Пос
ледователното разпределениея на литературата или като в 

най-новата програма се казва 
увод в художествената лите
ратура е един от твърде спо
рните проблеми

на материала по родове, тео- 
ритическите бележки и при- 
мерите за отделен род или 

проблеми стмлитическа фигура отговар 
лт на индуктивния метод в о 
бучението.

Една от

За голямо съжаление учеб 
никът изобилствува с печат-през последните няколко го

дини- Вички досега появили 
се учебници по тоя предмет
бяха подложени на твърде че авторът е държал сметка

ни грешки, по вина на корек
тора-

положителните 
страни на учебника е и тази

Миле ПрисоиСкиОхраната на нашето небе



БРАТСТВО

г
Богомил РАЙПОВ

ПРАЗНИКЪТ
Има празници разни.
В полумрака иа старите гостни 
нафталинови старци 
ги посрещат с канонния ред, 
с вб|чно същите приказки, 
с вечно същите маеленки постни, 
с вечно същото сладко, 
захаросано в някой бюфет.

Има празници много: 
благовесии и нови годИни, 
върбоцветници, всякакви, 
дни рождени и тъй до безкрай- 
Но в шпалира на датите 
сякаш по-величав и любим е 
този пролетен ден, 
този ден на/ труда,
ПЪРВИ МАИ.

...............
,Той не свети мистично 

с мъжделивия плам на кандилото, 
а на тежките пещи 
в огромните пламъци грей.
Той не фъфли молитви,
И говори високо с-ьс силата 
Иа милиони гърла,
Из които победата пей-

■ я?
Младежи и девойки на трудова акция

Той пристига при теб 
И щом нещо пошушне ти само, 
ти разчистваш за миг 
с лопатата тонове сгур 
и един чифт ръце 
заработва на няколко ставна, 
и една кирка само 
разкопава грамади юомюр.

Спомени от партизанското движение

СРАЖЕНИЕТО В ЧИПРОВЦИ
Той се среща не в гости**,
* в гранитната шир на площадите,
дето сградите екнат
от могъщото гръмко „ура”,
дето победоносни
на труда преминават отрядите
и безброй знамена
се люлеят в червена гора.

Ние чухме „заповед”:
— Бригана, хьърляй бухал

ките!
^Бухалките” се

Тогава на нас 42-мата явили 
се доброволно борци с що го
де употребимо оръжие — ис
торическото Чипровци беше е 
дно село от 800 къщи, голямо 
)Село, в което се намираше о- 
бщински участък, огромна ма 
ндра, пошд и пр. Разузнавате 
дите обаждага, че в селото ня 
иа фашистка войска и поли
ция. Ние можехме» следоваге 
дно, с минимален риск да се 
снабдим с провизии и съвре
менно раздвижим духовете и 
на тукашното население.

Лагерувахме в девствената 
старопланинска месност „КъР 
ваве баре”. Числехме над 200 
души, повечето невъоръжени, 
между конто доста бежанци 
даже жени. и невръстни деца- 
Гладът ни притискаше някол
ко дена, а студеният планинс 
ки дъжд, ма;кар че беше сре 
Дата на август 1944 година у- 
силваше страданията. Не по
могнаха нито големите огньо
ве, които кладехме под гъсто 
нависналите клони на исполи 
нската гора мури „йелек”, ка 
кто гй викаха шопите.

Щурмовата група се състое 
ше от пиротски, царибродски 
и беровски все калени парти
зани. Всеки човек знаеше то
чно как ще действува. Не ми 
беше понятно, когато, вероят
но съобразявайки се с.възрас 
тта ми ме натовариха с едно 
от най-леките зад-ьлження: да 
участвувам в реквирирацето 
на няколко магаренца и съб
ранията хляб да натоваря въР 
Ху им. Освен това^ по възмо
жност, да се вземат дрехите и 
оръжието, на отпускари, пре
димно на служащи във фаши 
сткня. Окупационен корпус в 
Сърбия. Но и тая задача в точ 

момент не беше за преиебре 
гване. За отговорен назначиха 
командир на чета от пирате 
хня батальон.

Къде по дваматгрима, уж ко 
сачи, къде в колона по един 
преди смъркване, след усилен 
Дълъг марш, наближихме се 
лото. Разузнавателите потвър
диха сведенията1 обещаващи 
успех: войска няма( владее 
Пълно спокойствие, мандрата 
е пълна със сирене и пр.

С моя командир 
нец започнахме 
иага в периферната махала на 
Чипровци» Процедурата беше 
къса и позната. За кратко вре 
(ме пред мен пресгьпваха две 
магаренца с дисаги хляб даже 
и войнишките дрехи на един 
Ьтпускар се оказахт върху са 
отпускаха върху самара.
1 Но ненадейно, когато пре
минавахме от къщата, откъм 
средата на селото чи се пу- 
кот, последваха и други.

— Вероятно пазачите на об 
щината или кооперацията ока

продълживват съпротива 
моят комайдир.

Ние продължихме пътя, оба 
че силата и обемът на гърме търколихл 

при нас. Последвани от изст
рела» а „бригадата” 
безследно, оставяйки ни от св 
оя страна в недоумение.

Балансът от тая знаменител 
на акция беше изразителто по 
ложителен за нас. Имахме са

жите недвусмислено показва
ха, че се е подело същинско 
сражение. Заклокотяха карте 
чници и автоматично оръжие 
иадделявани от експлозии ге 
иа минохвъргачка и трясъпи- 
на бухалки, Кой с кого вою
ва'? Неизвестността ни мъче-

изчезна

И ти крачиш със радост,
я ти знаеш, че с теб маршируват 
днес безбройните братя 
от Москва, от Белград и Париж 
^ че с тоз мирен марш 
,към далечни победи пътуваш.
Че с отряда милионен
към щастливото утре вървиш.

мо двамакгрима леко ранени. 
Трофеи „пълни шапки оръжие 
храна, дрехи... Въоръжиха се 
нови бойци „бежанците” се о 
Крепиха. Всред чнтгровското 
население постигнахме непро 
ценим политически успех, фа
шистите претърпяха сериозни 
загуби: със сигурност устано 
вихме 5—7 загинали, от които 
двама офицери. Бяха поразе

ше. Зад ъгъла на една сграда 
Чухме топота на ботуши. Ти
чащото военно лице съзря на 
Шите силуети и смятайки ни 
за „свои” пропусва:

— Развалиха .ми срещата с 
момата... Ето и от Чипровци 
дойдоха шумкаДжиите.

Тоя Аон Жуан премаля кога 
то видя с кого има работа.
Принудихме го да се разсъб- ни в морално-политИческо от- 
лече на улицата и го пуса'’ме 
да се прибере по бели гауш по 
нвже установихме, че е отпус 
кар.

Запътихме се к-ьм центъра.
От дъното на някой двор ст
реляха върхо нас. Моят стар
ши отвърна със заряд от шмап 
зрра си. На мене ми за|прети ла 
не стреля, но не удържах, ко 
гато бях зад гърба му пуснах 
вертикален вистреЛ. За м ад- 
ко не изкарах плесница. Най- 
лошото беше, че гилзата заета 
на и моята пушка вече беше 
неупотребяема.

Най-сетне в тъмнината се . 
сблъскахме с наши бойци. Ма 
лко оставаше да ни избият.
Аз и командирът ми на бърза тш жената това каза: 
ръка бяхме сменили цървули- — Могла съм и да не те по 
те ,с пленените ботуши и па зная, беше обърнат гърбом, 
другарите се сторило, че ид- — Да — каза той- 
рат войници. — Бях се уплашила, че то-

Разбрахме, че когато група ва е някой друг, приличащ на 
та, определена да за1ема цен- тебе
[гъра накълцала в двора на О Сепяхя на тт„ 
бщината от другия край на к Д , брега- Човекът 
същия двор навлизал обоз на е с ®ели коси. Дребните
непозната фашистка ловнА оръчки около очите му Се сти 
дружина. Изненадата за двете снаха: опитваше да се усмих- 
страни била пълна. Разгоряла не' 
се невиждана ръкопашна бор — Като че 
ба. Бай-Симо хладнокървен ко сет — каза той. -
нспиратор още от Септемврнй Тя нищо не отвъРна. Гледа 
ското въстание, в разгара на ше го- А след това 
боя, вмъкнал се в Общината, за ръка. 
полял архива/га с петрол и я __ „
вапалнл. Високият пожар се м 7 Д е пРез това вре 
виждаше надалеч в нощта. „

Групата определена да зае- пима не Съм ти казал?
ме мандрата не успя да изпъ пита засмян- 
дни задачата си. Фашистите — Искаше да станеш 
ги изпреварили и добре се ук нер, спомняш ли си?
репидн. Огънят от тежките им тъй ___
Картечници изключвал всяка- 0 ВЪ{ЗДИ с глава- Из-
къв пристъп. глеждаше, че не може да си

спомни-
— Остави това — каза той 
да приказваме за нещо дру 

го.
През реката се виждаха 

вади с усамотени дървета- Е-

Че ще бъдат посилни
/твоите братя, нахлули в площадите,
че земята ще стане,
както нейде е казано, рай,
■че след тежкия труд 
ще настъпи мигът на наградите 
И че ден на победата.
Ше е същият тоз ПЪРВИ МАЯ.

ношение.
А двете ррферирани магаре 

нпа станаха наши любими спъ 
тници и ни следиха до края 
на партизанското воюване.

Спас СОТИРОВ Ч.

Краят 

на едно лятов

дин човек вървеше през Рав
нината, но изглеждаше че е- 
два се движи.

— Очите ти Са същите — 
каза жената. — Виждаш ли, 
всичко е както преди-

— Да, толкова исках . •.
— Никога не разбрах за

що се разделихме?
— Беше хубаво — каза чо 

векът-
— Исках да се срещнем от 

ново, да дойдем тук . -.
По ливадите отвъд реката 

човекът крачеше, ставаше по 
голям.

— Идвал ли си тук след то-

— Не посмя да отпътуваш
— каза жената-
—- Беше отдавна.
— Но есичко е както пре

ди.
— Какво стана с човека — 

каза той, — не го виждам ве
че-

— За кого приказваш —ка 
за жената, — тук сме само аз 
и ти. |

— Може човек да се изгу 
би, това исках да кажа.

ПъРво чуха звук, а след то 
ва се обърнаха едновременно 
и видяха самолет, който ле
теше от лявата им страна- Дъ 
лго гледаха след него, докато 
не изчезна съвсем-

Той протегна крака, пале
ше цигарата и като че ли ня 
маше какво да каже. Жена
та още гледаше нагоре- След 
това каза:

— Моето желание е всичко 
да се повтори отново.

Гората беше тъмна, едвам 
се Разпознаваше. Човекът въ 
рвеше бързо, едвам настига
ше жената, която тичаше по

имаш осемнаде

го хвана

ва-пироча 
акцията вед- — Не съм — каза той.

— А бяхме си обещали да 
сторим това въпреки всичко.

— А ти идвала ли си? — 
запита той-

— Да — каза жената, — 
винаги бях тук.

Мълчаха- На шлепа, който 
пълзеше по реката, една тене 
киена канта 
огледало: слънцето им беше 
зад гърба, над самата гора.

инже

При оттегляне нашите боту
ши пак щяха да изчезнат. Кр 
ай малко мостче очаквали ни 
на щрек' неколцина другари1. 
Щом като чули топот на бо 
туши взели камъни и ги захвъ 
рлили Към нас. И те помисли-, 
ли, че войници ги преследват.

блестеше като
ли
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’ БОРИС ТОДОРОВ $
Само големият и силен юмрук 
на колектива и очертания от 
него път към истинското слън 
Не и човешките планети дава 
сила и вяра на човека. Ако не 
мога аз, ще можем ние, ако не 
си щастлив ти, щастливи сте 
вие. Внтлеемска звезда на дне 
шната вяра.

\Пред вратата няма никой, а 
звънецът звъни, звъни. Някой 
хитрец е пъхнал клемица меж 
ду бутончето и неговата баке- 
литна обвивка. Играят се де
цата, играят...

Игра? Какво е това, питаят 
се и ми се иска да я развинтя 
и да видя, както правят деца
та) от какви колелца) и пру*- 
жинки е съставена' тя. Расте 
ли? Струва ми се, да..Всички 
се играем върху моравата на 
живота, но пиесите са различ 
Ни, обстановки и реокииьсъшо. 
Вчера изгарях от желание да 
се играя на гоненица из наша 
та махала, а днес. се играя на 
гоненица със своите мисли, ко 
ито бягат от мен и се крият по 
кьошетата на световните въп
роси (ах, каква широта!), къ- 
дето често е опасно: или смрал 
или змии на злото. Метли все

КонПРАЗНИЧЕН ПРИВЕТ НА РОДНИЯ КРАЙ
Нишаво, тъй празнично 
с дългия рус алаброс рт плачущи върби 
н копнения на майския люляк, 
червен като кървта на чикагските работници, 
изклани на днешния ден и слава.
Роден мой краю и родиНо. 
аз отново ще бдя и бдя, 
зада не се повали червената кърв < 
от всички трудещи се от тоя свят, 
гледам как срамежливата зора 
ражда нов велик ден, обикновен, а мил.
Ден на 'милионни дела и милионна плът)
■възникнал от червената кръв на работника.
Над моя пост, когато червеният ден пее 
отново знамето със сърп и чук блести 
и 'химна на милиони радостни сърпа звъни.
Ти, Нишаво, хцо празнично течеш 
с дълъг алаброс от плачущи .върби, 
приеми топъл майски привети от мен, 
е дълг от живота и всички дела. 
чийто д-ьлг към родната страна

шттштш
течеш

разказ от Марин Младенов
Мамо, Иванчо. ми счупи ку

тията, крещи едно мадо дете В 
двора. Тънкият му тревожен 
глас долавят, всички майки от 
жилищния блок и излизат на 
балконите, за да видят какво 
става...

Стените на тухлената ми ку
тия са пробити от стрелите на 
децата — убийци на. тишина
та.. Забиват се безмилостно в 
мускулните меса на тънкото 
ми внимание и в сърцето крех 
ко на търпението, от което 
започва да шурти кръвта на 
червеного раздразнение- Ата 
ката срещу спокойната автоно 
мия на личното аз е подкрепе
на от барабанния огън, когото 
бълват стоманените езици на 
безделните ясени, изпратили ра 
оо сутринта- мъжете си да се 
кипят в студеното езеро на тру 
да. Словесните оръдия са за
крепени върху армираните пло 
щалки на балконите, мокри от 
топлата вода на слънцето. Ра 
Ценото и анемично (поради за 
духата на всекидневния дина
мизъм) ей* *анис- пияно е насо 
чено към буквения на книгата 
строй, предвождан от строгите 
и черни подофицери на загла
вията. Това е чахсълът под жН 
тейските ми релси, лъснати от 
усиленото движение на всеки
дневно-безбройните компози
ции, натъпкани с проблеми.

Детето престава да се чува. 
Някой нервно натиска бялото 
бутонче от дяснатн страна на 
вратата ми. Кой може да бъде 
това? Никой от познатите ми 
не е така ене!ргичен. Звънецът*

звънко звъни, звъни. -Я-
Звънят не по-слабо и мобнлп 

зираните в главата ,ми кители, 
преди вре)че родени от майка 
та на тривиалната действител
ност, бедна откъм дребни мо
менти на едрото героично и 
възвишено. Може би това е 
рвучен мираж. Дали пък регу 
дировшчикът на вътрешното 
движение върху асфалтното 
платно на моя вървеж да да
ва сигнал със свирката си- и 
Предупреждава недисциплини
раните мисловни шофьори, за 
рравНли психо-физическите ва 
лидои за нашето. врр|Ме, разпо 
редби? Звъни нещо тежко 
като камбаните в тоя град, ко

Кино „ПросЬеша“ Ь ДимишроЬ- 

1рад ще йрожекшира

гато канят към молитви на ми 
налото, на умрялото. И дейст
вуват като песен на непревъз 
могватия примитизиз-ьм, вмък 
нал се контрабанд в душата 
На човека като някаква канце тересна. С дума и тия мои съ- 
розна болест, против която са 
безсилни идеологическите дис
пансери и научните антибиоти 
ци. И телефоните безцеремон- 
но забиват звънливите си но
жове в беззащитното спокойст , сто се скарат при игра, големи

те се убиват — духовно. Обик 
новено загиват не хора, а — 
имена.

От отсрещната врата' изли
за съседката ми. Усмихва се у 
спокоително- Не се тревожете! 
И на мен това се случи преди 
някой ден. Човек трябва всич
ко да понася спокойно, нали та 
ка? И пак усмивка.

Да, усмивка и спокрйствие. 
Човек трябва да бъде опасан'с 
метални въжета на спокойсТ-

още малко се произвеждат. 
Във всеки случай играта е ин-

На 1' и 3 май американски 
ят филм ,,СайонаРа” и на 6 и 
7 , май югославският филм 
,,Мъже”-

седи, потънали в тухли и шну 
рове, си имат свои игри, и мои 
те познайници-също така. Го
лемите деца не могат бз съог” 
втна голяма игра. Малките че

та съпруга също така придо
бива нови привички, защото 
все повече се движи в обще
ството.. Има държание тъкмо 
както Джока по-рано- Тайно 
влиза в къщата твърде много 
говорлива и весела. Такива 
премени намират общо одо
брение на жените и револт 
при мъжете- Оттук произли
зат много незгодии, ревшшест 
кавги, разговори на жените 
за промени в брачните отно-- 
щения. На края побеждава 
любовта и в семейството на 
Джока Лазич отново се вър
ша равновесие и щастие.

МЪЖЕ вие, което при мащеха живее, 
защото майка му почиоа под 
желязното 
невнимателен ,век. И регистро 
вите каси също, дето дрънкат 
по утробите на голмия ежедне 
вен пазар, глътнал с много аи 
довите си уста благата на уни 
версума- Отатък звънтятчуко 
И е, стиснати здраво от грубова 
(гите ръце на акробатите по ко 
фражите върху изящните бед
ра на бетоноата красавици, ко 
ято утре ще скрие в прегръдки 
те сй хиляди мъже) жени и де

Комедии от съвремения жи 
пот в постановка на Мило 
Джуканович по сценарий на 
Юлия Найман и Гара Милова 
нович. В главни роли: Оливе- 
Ра Маркович, Слободан Перо- 
вич, Мия Алексич, Бата Жи- 
воинович и Елена Йованович 
Жигон-

колело на нашия

Ние и да намира предмети за у 
смивка. Да има още едни очи 

на, що волно се отричат от хо и ■л-а вижда и онова друго. Да 
ризонтитс и тревата в името бъде спокоен и при Мисълта, 
На новия бог цивилизацията и че злият ьаш-челик на', атома

може да бъде освободен от ня 
какъв любознателен хлапак, за 
щото дванаестия ключ (съзрян 
от другите очи) все още дър
жат благородни хора, че обла
ците черни от небето на неправ 
дата се разпръскват от новото 
слънце. За всяко про на този 
огромен свят (не става дума 
само за планетата ни!) се на
мира по-рано или по-късно по 
едно мощно контра. Силите о-

СЪДЪРЖАНИЕ.т

Ж!ената на гражданина 
Джока Лазич е презаета. 
След няколко неуспешни опи 
ти с прислужничките (когато 
е .той доволен тя не е и обра 
тно) Джока превзима върху 
себе си ролята на домакин. 
Къщните работи правят сво
ето и той все повече има дър 
жание на домакиня, в мъжка 
и женска компания. На улица 
та и в квартирата, на паза
ря и е продавницата. Негова

неговия син културата и све
тия дух на нашето враме, ма
шини!

Ах, кой. може да бъде това?
Придвижвам се полека към 
вратата. До кога ще си държат 
пръста върху бутончето? На 
’.;рак ще повдигне всички съсе 
ди. Какво ш,е кажат хората?
Безобразие. Няма смисъл...

Смисъл? Няма смисъл. Дума 
интересна. Тълпа от мои собст 
вени мисли се спуска след нея. . баче на полюсите и техните е- 
като кучета.след котка, захапа 
ла добър къс месо. Къде тич г 
те? Нима смисълът може да 
се разлеля на комати? За един 
този къс е вкусен, за други 
(онзи зад враТа‘га, може1 би) е 
булкав? Впрочем, всеки залък 
днес е корав, спечен от безми 
лостното

нергии са твърде мощни и как 
во са воденичните камъни в 
сравнение с тях. А и те бяха и 
са опасни. Много се иска днес. 
от човека и не всеки може да 
с подготви за житейски изпит. 
Или малко време има? Тежко 
си на слабите ученици, защото 
при учителя-живот няма проте 1 
)кция. Срежете и не трепне с 
електронското си око. Та)ка е) 
съседке, усмивка, спокойствие

Кадър из филма 

»Мъже«
V I

психическо слънце 
на атома. И благодатният ня- 
когашн лъжд носи в себе си 
■реални елементи Ца нереални 
те зли змейове от вълшебните . и учене от огромната и твърде 
приказки. По коритото на бу
леварди ите реки ни дебнат мо 
торизираните акули. У дома у- 
кротек:ият електрически БаШ- 
челик се опитва да се освобо
ди и да ти на|несе удар. Злият 
дух на епохата не мирува ни в 
кръвта: подобоо, на найдолен 
подлец той реазбнва 
на кръвта и оставя жизнения 
меканизъм без гориво, при кое 
то въпреки всичко медицинс
ката милиция остава безсилна.
Скритият злодей безнаказано 
действува. Ужасно. Този 
ужас често

ме тук, мислех, че не всичко 
е минало.

— Да — каза той, — но по- 
стар съм за един живот.

— А аз за тъгата — про- 
жената, притискайки

Жената го гледаше
че не му вярваше. Беше 

дребна, ' ръцете й
трепереха-

— Но това е невъзможно! 
— каза.

Той избърза пред нея и взе 
■друга посока, сякаш беше си 
гурен, че дървото, което тър 
сеха, е там-

Изглеждаше му, че е сбър
кал посоката, че всичко са 
измислили, че нищо от това 
не е било.

Няма да го намерим — по* 
мисли той, -— полудял съм.

— Но тук беш& — каза тя-
— Какво да й кажа — по

мисли мъжът.
Поиска да й се касмее, 

тогава забеляза колко е ДРе® 
на и бледа. След това скочи 
и показа с ръка посоката, къ 
дето преди малко бяха мипа-

така,чепясъка, сякаш вярваше, 
ще завари всичко, коетс бе 
някога. Той я видя как тича 
край брега, както онова лято-.- 

Защо съм тук? — помисли

като 
бледа и

сложна книга на живота. А не 
беше ли и вчера така? Може 
би, Но днес учебните програми 
са • огромни, а изпитните коми
сии са от всички меридиани и 
оспоредници.

Мамо, крещи отново детето в 
двора. Тоя Иванчо пак ме зака 
ма. Ма;мо, кажи му да не 
,за)кача. Ела да го набиеш! Ела* 
мамо. Пак иска

шепна
лицето си с ръце- — По-стара 
съм за тъгата и по-бедна за 
щастието, което упознах.

— Нима е толкова важно 
това дърво? — каза човекът.

Тя го погледа- Кимна глава 
като че искаше да се съгласи

той.
— Отново сме тук — каза 

жената-
Той се взираше в малките 

кълнове- край гората, в тъ«ки 
те върхове на тополите, кои
то се люлееха над широките 
•стълба, макар че нямаше ни 
какъв полъх.

— Тук някъде е и нашето 
дъРво — каза жената.

— Да — каза той — там в 
средата.

Крачеха безшумно в голя
мата сянка- ПРез укръСтените 
клони се провираха тънки 
струйки слънце. Птиците пе- 

отвсякъде- Това бе в края

строежа ме

да ми вземе 
кутията. Нр давам си кутията..

Стените на тухлената ми ку
тия са пробити от стрелите на 
Деца(га-убийци на тишината...

(Из цикъла „Мат")

с него, но след това каза:
— Нима това Си ти, или мо 

би съм сбъркала?
- Тогава бяхме млади —

тих
гълта смисъла. . .же

каза човекът.
Седяха в мрака и млъчаха- 

Реката блестс-ше. През мос
та, недалеч ог тях, все оше 
бавно минаваха автомобили 

сега със запалени свети
ла. Зад тях 
стена на дърветата- Изглеж
даше, че не обръща внимание 

времето, което минаваше.
__ С кой влак? попита той.
— Нима знаеше, че ще бъ

де така?
Той се закашля.

.— Тоя самолет вече не се 
чува. 1

— Но когато отзарап се сре 
щнахме, приказваше като че 
вярваш във всичко това- Ни
ма неси .. •?

Човекът се поповдигна:
— Да — каза — приказвах.

но

"оеха 
на лятото.

Не го виждам — каза тя, 
взирайки се смутена в с-гьбла

беше тъмната
ли-

— Ето го — каза, — то би 
ло край нас.

— Това ли там?
ната-

зная— Трябва да е тук, 
разположението на дърветата.

— Може би сме сбъркали?
— Не — каза той, — освен 

ако е пострадало от вятъра.
— Какво му може вятьРьт, 

беше високо и младо-
— Сигурно му се е случи 

ло нещо.
— Какво е могло да му се 

случи?
— Никога не се знае — ка, 

за човекът- — Може да е от
сечено.

— Да-
Тя се сепна. Докосна с ръ

ка наведената си глава.
— Като че това е нашето

дърво — каза той-
— Не е вярно, омръзна ти 

да го търсиш.
Човекът не се насмея. Из

глеждаше. уморен.
— Може би съм се излъгал, 

но то е сигурно тук някъде.
— Всичко си забравил—ка

за жената- — Когато тръгнах

с

Бранимир ШЧЕПАНОВИЧ
ПегТзаж от БоснаЙован Бйелич:

1
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Преглед на самодейните 

театри
В присътсвие на много го

сти на 24 май т. г- бе открит 
преглед на самодейните теат
ри на Нишка околия в Дими 
тровград. На самодейното дру 
жество ,,Студент”' от Ниш се 
падна честта да отбележи на 
чадото на тази манифестация 
на самодейците.

Нишките студентц изпълни 
ха хумористичното ревю „Се 
рвиз за всичко”. Хуморът на 
Ратко Сарич и Миодраг Симо 
нович даде на текста съвсем 
ограничен диапазон и без ос
тро сатиРистмчно жило. Вме
сто да ожили както правят 
всички копРиеи, текстът на 
Ратко Сарич и Миодраг Симо

новйч се задоволява само с 
повърхностно засягане на на
шите Слабости. Значи, текстът 

ме притежава острота, крити 
ческо отношение и преди вси 
чко и единствена острота ма 
ДУха-

На открита сцена постанов 
чикът се е опитал да Реализи 
ра текста с бурни вариации, 
с младежка разиграпост и 
жар. Обаче тия сценични ре
шения не можаха да прикри 
ят очевидния дилеитантизъм 
на студентите

Покрай димитровградските 
самодейци които се предсто
ят с „Крщана” от Бора Стаи

самодейци.

кович последваха спектакли
те на КХД „Станко Пауио- 
вич” от Ниш (Съмнително ли 
це от Нушич), камерната сце 
на на младежкия дом от Ниш 
(Играта на безимените от Ми 
одраг Павлович), КХД от Але 
ксинец
„Крал Осуалд”

Малък интервю
/

ОТ АВТОРА 

НА БАЙ ОНЗИ (Дълголетието
от Велимир 

Лукич (и самодейния театър 
на Прокупие („Сбор” от Ма
рин ДъРжич).

на

Л. Джорджевич Танц — символ на братството и единството

Из историята на учебното дяло Първите училищав Димитровград

чавал френски език, педагоги
ка, физика, химия, домашна 
економия- '

От запазените книги се виж

на училище във Вишан (Бълга 
рия). Тук ое открива училище 
едва^ през 1885 година и в не 
го се учили децата и на съсед 
ните села —- - Горна Невля, 
Скървенйца, Верзар и др. По 
изцестни учители в това учили 
ще са били Ангел Станков от 
Несла, Никола Стоянов от Ял- 
ботина, Георги Илиев и Нико
ла Петров от Круша и др.

В Забърдие до освобождение 
то по-голямо влияние в прос
ветно отношение са имали ма
настирите при Смиловци и Бре 
бевнипа. В селата освен в Гу- 
леновци не е има)ло училища.
Другите села са пращали деца

та в СтаниНци (България) Ве
днага след освобождението се 
откриват училища и в остана
лите села. Така според осе.мде 
сетгодшпния Иван Петров от 
Пъртопопинци, който добре по 
знава времето след освобожде 
ние от турците твърди, че за

ародните училища, кои- 
о се създадоха през 

време на турското роб
ство в Димитровградско и де 
йността на първите учители, 
съсдадоха условния за по-«ата- 
■пьшно развитие на учебното 
дело при много по-благопри
ятни условия- Почти всички 
училища започнаха да работ
ят веднага след освобождепи 
ето, са всъщност продълже
ние на работата на народни
те училища, в които се създа
де известна традиция и учи
лищен кадър.

Любовта за просвета! и кул 
тура, проявена1 от . страна на 
Народа още по вррме на- тур 
ците дойде 
Първите 
години, когато редом с икопо 
мическия прогрес започнаха по 
усилено да се откриват учили- 
ша във всички райони и сола. 
Така училищета и „даскалът" 
напуснаха черковните и макас 
тирски помещения, където се 
учеше само псалтир и часло- 
вец и започнаха да създават 
училища по подобие на други 
по-културни страни.

Ако направим един преглед 
на новооткритите училища по 
отделни райони в Димитров
градско, ще видим, че наши 
първи училища след освобож
дението от турците най-добре 
са работили там, където през

Ръздаде занаятчийско движе
ние, което имаше голяма любов 
към ученето и просветата. От 
критото училище през 1869 го 
дина, което е работило при 
твърде тоудни условия бе Съз
дало условия за бърз развой 
на учебното дяло. Така за ня 
колко години след освобожде 
нието учебното дело напредва- 
с небивел темп, а Димитров 
град с енареждаше между най 
известните градчета по това от 
ношение в тогавашна Бълга" 
рИя- Тапа през 1879 година бе 
Пренесена в Димитровград учи 
телската семинария от Бело
градчик. В нея е бил пръв ди 
ректор Симеон Христов а по 
известни учители С. Иванов, 
Георги Дерманчев, Г. Чолаков, 
Стоян Иванов и др.

Поез 1880 година в града се 
откри държавен пансион, а ня 
колко години по-късно и пъл . 
на прогимназия. В пансиона е

н
да, че тук са учили 
всички сола на Димитровград
ско и вътрешността на Бълга
рия.

деца от

Богдан НИКОЛОВ

Методи Петров
Ка^с се роди идеята за офор 

)мление на лика на Бай Оцзи?
— Родителите на Бай Онзи 

сме преподавателят от ВПШ 
Марин Младенов, който тогава 
пишеше под псевдонима; Мила
дин Нишавски и аз. Аз му бях 
и кум, а името му избрах от 
съкровищницата на прочутите 
желюшки шмекери. Започнах с 
Бай Онзи през есента 1960 годи 
на който отначало излизаше ка 
то всяко срамежливо пеленаче, 
когато му хрумне. По-късно о 
баче като смел юноша, гой на 
хално се наложи със своето са 
тиристично жило и се настани 
на последната страница на 
„Братство".
Като автор на Бай Онзи може
те ли да посочите някои лични 

трудности и не1сгодии
— Никакви особени мъчнос- 

ти не съм имал поради крити
ките на Бад Онзи с изключе
ние на това, че се лиших от 
любезните усмивки на някои 
хора в града и Общината, и пре 
димно от многолюдното семей 
егво Овчарови. Също така осо 
бено вълнение проявяват и ня 
кои просветни работници, кое
то е разбираемо. -

Дават Ли читателите идеи за 
„работа"’ на Бай Онзи?

— Да. Мога да кажа, че в то 
ва отношение съм много дово
лен н Бай Онзи все повече стц 
ва трибуна на читателите.

Коя идея си мислил да хвър 
лцш чрез Бай Онзи, но това не 

си направил
— Мислех да нарисувам мяс 

тото на художествената и кул
турно-просветна дейност в Об
щинския статут, но това не мо 
га, защото нямам микроскоп 
да прочета текста.

ВРЕМЕ Е ДА СЕ
ОПРЕДЕЛЯТ
СТИПЕНДИИТЕ

до изражение в 
следосвобожденски

На едно съвещание в края 
на миналата година между 
представители на ВПШ от 
Ниш и общинските скуп- 
щияи от Димитровград и 
Босилеград се взе решение 
за отпускане на стипендии 
на студенти, които следват 
български език в Ниш.

Пор.ади промените, кои
то настанаха в начина па 
следването на тая гРупа и 
завеждане на сърбохрват- 
екм език м литература, ин 
тересът за.записване на та 
зи гр.упа порасна- По тоя на 
чин се дава възможност 
на завършилите студенти 
да преподават български и 
сръбски език в основните 
училища. Това р.ешенис е 
еще по изгодно за нашите 
училища, които нямат до- 
статачно часове само по 
български език и затова 
се налага тези преподавате 
ли по български език да 
преподават и други пред
мети, за които те не са спе 
циалисти, а сърбохрватеки 
език често пъти с-ьщо така 
преподават хора, които пя 
мат за това нужните ква
лификации.

Тъй като сега е вРеме. по 
гато матуРантите се опре
делят какво Ще следват. Об 
щинските скуппщни в Ди
митровград и Босилеград 
трябва да разпишат кои- 
курс за определяне па 
стипендии. Всяко закъсне 
нне може да намали чис
лото на записалите се сту 
дентя на тази гр.упа.

** ; ■* '■

Изглед 
на старото 
училище 
в Дими
тровград
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последните години на турското 
робство при много тещки усло
вия се работеше нещо в това 
направление. Най-добре работе 
ха училищата в Димитровград, 
Желюша, Смиловци. Славния 
и Каменица, Вълковия И дру
ги села. Така например, в 
Търнско Одоровци и целия гоя 
край един от иай-просветиите 
хора е бил Георги Момчилов. 
Той учил в Звоици по време на 
турците, а след това се учил в 
Трън и София- След освобож
дението

ний

българскиселата Ма&гош, Моинци и Пър 
топопиици е работило учили- 
ботил учителят Димитър Корда 
а в Бепбевница Найден от Бс- 
ренде. Той е бил и пръв учи 
Тел след освобождението в тоя 
край.

Във Висок от двете училища 
при манастира край Изатовци 
и в Росомач започват да се 
откриват училища във всички 
села, но най-напред в Славиня. 
Вълковия, Каменица; Изатовци 
и др.

От всички тевн училища най 
голяма традиция в работатб и 
училищна стада е имало учи- 

- лището в Желюша. То е започ 
надо да работи през 1864 годи 
на и през тая година трябва да 
празнуваме сто години от от
криването му.

Но ако говорим за по-модер 
но обзаведени училища и с по 
■правилна методическа работа 
тогава за такава работа може 
да се говори само за училището 

Димитровград (тогава Дари- 
брод). Поради новосъздалите 
се икономически условия в гра 
да, неговото 
изграждане 
и силното влияние на развива 
щия се капитализъм в Българи 
я града бързо нарасна. Тук се

учил и известния 
критик д-р Кърстев. Като пъР 
ви и по-известни учители са 
били Симеон Христов, който е 
бил и директор на пансиона от 
,1880—1884 година, Иван Фили
пов, Йордан Наумов, Дончо Па 
уиов ,който открива и трети 
клас през 1880/81. През тази у- 
Чебна година училището е има 
ло два класа, а тази година се 
открива И трети клар. По тоя 
начин Димитровград се нареди 
меЬкду пг-й-напреднича в ите ме 
ста в просветно отношение в 
България.

продължава да рабо
ти около организацията на у- 
чебното дело и като най-тра- 
мотец човек става околийски 
началник в Търн.

В Звоици откритото 
през 1860 година

училите 
продължава 

е едно от 
в юя 

при много ' 
тежки условия. Пръв 
учител след освобождението е 
бил Йосиф поп Стоянов. След 
него идва Алекси поп Христов, 
който е работил в 
край гробищата.

В началото на тоя век (1905) 
се прояви в своята работа Мла 
ден Дилберов. Той е бил ивдпш 
атор за откриване на Звонска 
баня.

било добре обзаведено ЕШАсвоята работа. ТоI Димитровградското училище 
е било добре обзаведено. То е 
имало няколко кабинета, а ка 
бинета по химия е служил за 
аптека в града. След това в у- 
чилишето е работила кухиня. 
В педагогическо отношение сь 
що така училището е имало ви 
ден напредък. В училището се 
изучавали около двадесет пред 
мета. Са^.ю в I клас между дру 
гото се изучвали аритметика, 
география, всеобща история, 
естествена история, нотно пе
ние. В горите класове се изу

най-старите училища 
край. Работило е

плагон
I

Има) ли някоя ваша карикату 
ра, която не, е поместена във 

вестника?

сградата

в
— Има една, отправена по а-

тема:дрес на редакцията на 
Бай. Онзи, по случай Новата 
година подарява на редакция 
та една каца разсол, 
правника. Да, само тя.

местоположение, 
на ж. п. линиятаза след В района на Долна Невля 

по време на турците не е има
ло училища. Децата са ходили

В. Я.



ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ В,ДИМИТРОВГРАД общинският отбор
НА ССРН ЧЕСТИТЯТ НА

ПРИВЕТСТВУВА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ПО СЛУЧАЙ '
V- • V;НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО И НА СЪСЕДНИТЕ КОМУНИ

ПЪРВИ
МАЙ

Празника на шруда ПЪРВИ МАЙ -Ч-Международния празник на труда

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ УСПЕХИ В ПРОИЗВОДСТВОТО II 
БЛАГОДЕНСТВИЕ В ЖИВОТА

И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В, СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

КОМБИНАТ „ДИМИТРОВГРАД“ Съветът за просвета, култура и учебно дело на Общинска^ 
та скупщина в Димитровград, околия Ниш по предложени* 
на училищните отбори обявява

РЕДОВЕН КОНКУРС

За попълване на свободните Чгестг! за преподаватели 
в учнлишДта'за учебната 1964/65 година.

I. ГИМНАЗИЯ „ЙОСИП БРОЗ ТНТО”
В ДИМИТРОВГРАД "

1. — директор на гимназията
2. — гимназиален учител по философМя и социология
3. — двама гимназиални учители по математика
4. — преподавател по музикално възпитание
5. — гимназиален учител по физическо и Здравно въз

питание за младежи.

П. ОБРАЗЦОВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ"
В ДИМИТРОВГРАД

.6. — помощник управител на училището
7. — преподавател или гимназиален учител по физика
8. — преподавател или гимназиален учител по география
9. — преподавател или гимназиал учител по английски

език

ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПА ГУМЕНИ НИШКИ II ГУМЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ
чеешиши на трудещите се, своите делови ирияшели и иошребишели Между-

?народния иразиик на труда — ПЪРВИ IV!АЙ и им пожелава

нови големи трудови иобеди в изграждането на социализма.

Г''. •
№. ч&ж■Ш ЯШ ш тшс '

Т

Ш. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ — смиловци
жЕ/5 10. — преподавател по математика

11. — преподавател по математика и физика
12. — преподавател по история и география

;

тшш
■ д

Г?.V ■>-ш IV ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ — ДОЛНА НЕВЛЯ№
13. -------учител за подведомственото отделение в Било
14. — Учител за подведомственото отделение в Г. Невля.

V. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ — ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

15. — преподавател по сърбохърватспк и руски езагг
16 — преподавател по математика и физика
17. — преподавател по история и география
18. — учител за подведомственото отделение в К. Врана
19. — учител за подведомственото отделение в Искровци

УСЛОВИЯ: За всички работни места е необходима про
фесионална подготовка.

За директор на гимназията виеше образование с поло
жен професионален испит.

За помощник управител на училището завършено виеше 
или полувисше образование с 5 години стаж или педагогиче
ско училище с 10 години стаж и с познаване на български език

За работно място под № 7 се иска познаване на българ-
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ски език.
Всички училища са с български учебен езИк.
Заявления с необходимите документи според чл. 23 и 25 

на Правилника за провеждане на конкурса се подават до учи 
лищните отбори, а за работните места- пол № 1 н 6 до Съвета 
за просвета на Общинскатаскупщина до 31 май .1964 година

Комбинатът произвежда гумени нишки за пасмантерия, трансмиси
онни ремъци, гумени цървули, ботушки и др, гумира текстилни н други тъкани. 
Този широк и качествен асортимент на стоки доставя по всички краища 
на страната бързо и точно. СЪВЕТ ЗА ПРОСВЕТА ПРИ 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА — ДИМИТРОВГРАДКолективът на комбинат 
„ДИМИТРОВГРАД”

Конфекция „СВОБОДА“ Димитровград
честити на своите потребители и на гра
жданите на социалистическа Югославия 

Международния празник па труда

ПЪРВИМАЙ.
ПОТРЕБИТЕЛИ,

КУПУВАЙТЕ НАШАТА МЪЖКА, ДАМСКА И ДЕТСКА КОН 
ФЕКЦИЯ, ИЗВЕСТНА ПО МОДЕРНИТЕ И ПРИЯТНИ ДЕСЕ
НИ И СОЛИДНА КРОЙКА. ИЛ ШАТА КОНФЕКЦЯ ЩЕ НА
МЕРИТЕ В МАГАЗИНИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НИ В ЦЯ
ЛА ЮГОСЛАВИЯ!.

ОСВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ „СВОБОДА” ПРИГОТОВЯВА 
ЗА ВАС ГОЛЯМ ИЗБОР НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЪВРЕМЕННО 
И МОДЕРНО ОБЛЕКЛО ЗА ЕСЕННИЯ И ЗИМНИЯ СЕЗОН.

Колективът на КойфЬкцня 
„СВОБОДА” 

ДИМИТРОВГРАД

I



Легенди

Все пак победа хайдушки
КЛАДЕНЕЦКИСЕЛО МЛЯКО „Асен Балкански” успя на 

19 април да победи отбора на 
„Будучцост” от Велики Йова 
иовац с 2:1- Тази првенСтвена

все ош.е несъумяЕа да изпол- 
зез всичките шансове за от
белязване на гол- „Балкан
ски” отбеляза първия гол

Край село Звонци се нами
ра един кладенец, за който от 
давна се преразказва една ле 
генда.

(Фантастичен разказ)

След една. приятна разходка по главпата улица на Ди
митровград пожелахме някое приятно място да си побссед- 
вахме и похапнем. Къде да бъде това?я В гостилницата заети 
всички Чютса*, даже и на тротоара. В градската градина тй- 
•и вечер случайно нямаше музика.. ^

— Нищо — каза приятелят ми, така чужденец за тоя 
град, — дай да се отбием в млечния ресторант „Стара пла
нина”, там сигурно има места...

Няколко крачки от гостилницата в най-рспрезетптне- 
ната сграда за тоя град се помества млечният ресторант. В 
Големия салон са Наредени малки масички, покрити с бели 
покривки. В дъното на салона, иа телевнзиошнш екран ня
какво спортно с-ьстезанне привлича погледите на младежи
те. Стари хора, семейни двойки, Някои с деца, заседнали 
Край масичките, слушат музика. По стените хубав»! худо
жествени картини, а от лявата страна в огромните хладил
ници наредени паннчки с кисело и прясно мляко, безалко
холни напитки, сладолед.

Тъкмо заехме място, в един ъгъл н пред нар дойде 
сервитьорката с бяла престилка1 н още по бяла забрадка.

— Моля, какво обичате — каза тя с усмивка, която се 
задържа на' пълничките й бузи през цялото време докато бе 
при нас .

)
Отдавна, още през турско

то робство, когато селото и- 
мало едвам няколко къщи, ня 
колко селяни станали хайду 
ти- Те били известни в Свои 
те борби срещу турците. Ед- 

хайдутииа малка дружина 
пребивавала и в този край и ,
успешно взимала злато и оръ 
жие от турците. КРай малко
то кладенче им било място за 
събиране- Тук край кладенче 
тс те делили заплененото бо
гатство. А една част от богат 
ствстс, което не могли.да но
сят, те заравяли край кладен 
чето-

Но една нощ точно по вре
мето, когато те разглеждали 
запленените неща, турците не 
надейно нападнали групата 
хайдути. Започнала страшна 
борба. Много хайдути тук о- 
ставили костите си. Но падна 

чрез Хасим, но това не внесе ( ли и много турски глави- В 
суматоха в отбора на гостите спомен за тал стРапгна битка 
и в скоро време те изравниха ХОрата напекли кладенчето 
резултатите. Второто полу
време въпреки мНогото шак- — Хайдушко кладенче. 
сове за гол „Асен Балкански Някои вярват в тази леген
успея да отбеляза само гол и ^ Време на време ко-
чрез Гюров и постави кра
ен Резултат 2:1. паят кРаи кладенчето с наде

„ жда, че намерлт закопанатаНа игрището бяха се съ- «72 
брали към 800 любители на согатстно.
футбола.

ЩЩМа.
— Ами — каза приятелят ,ми, дай ни кисело мляко. ..
— Две панички — допълни момичето. Ш& Я

—Две от по половин килограм — каза доволно той.
Не стигнахме и да разменим лазели за младата и ху

бава сервитьорка, а ето двете червени чисти паннчки заеха 
мястото на масичката с още две салветм и две малки Лъ
жички, в който се огледаха издължени нашите ликове» Кол
чев това, време до свободната масичка край 
семейна двойна с едно четиригодишно дете. И докато 
кото намаляваше, ние подслушвахме семейния разговор:

— Какво да поръчал! :— каза мъж-ьт. — Може дп едио 
кисело мляко?

— Мляко, кисело мляко — отвърна жената — до гуша 
ми дойде от него. Когато дойде пролет просто бих избягала 
от Димитровград — само кисело мляко. Снощи, завчера, 
ето цял месец само кисело мляко.

По настояване на детето семейната двойка пор-ъча трн 
сладоледа. Малко след това приятелят ме настъпи под ма 
пата, приближи се до мен И шепнешком кана:

— Трябваше да вземем от по цял килограм. ... сега...
— Нищо — добавих аз, — да вземем още по едно...
По това време сервитьорката, като че ли разбра жела 

нието ни, дойде при нас. Моят приятел повдигна глава, за дг 
поиска кисело мляко, но погледът м усе срещна с погледа нг 
женйта от съседната маса. Той си спомни за нейните дум» 
и „сърдито” добави:

— Да платим, действително) омързва не че това ки
село мляко...

Отборът на »Асеи Балкански»

среща показа оше- в първото 
полувреме, че „Асен Балкан
ски” въпреки надмощието синас седна 

мли-
„А. Балкански“ 

„Младост“ 68:30
Първата среща в източната 

баскетболна зона „Асен Бал-
ползакански” реши 

като
чар с 69:30.

Най-много точки за „Бал
кански” отбеляза играчът Пе 
■гъР Петров (22)- Зслужава по 
хвала и Ранчев, който до
принесе за високата победа 
на отбора- „Балкански” игра 
в следния състав: Радев, Ге- 
лев. ПетроЕ, КръСтич, Пет
ров 1, Ранчев, Петров 2, и А- 
лексов.

в своя 
победи „Младост” от Зай Записал

Момчкло АндреевичГ. Гюров

Богдан Николо!
С. Игов

ворил Икел-
— Знаеш ли за какво те ви 

каме в милицията? — попи
тал дежурния милиционер.

— Зная-
— Пг защо казваш до Джу 

рджов дек?

Бай Тоша Икел от Звонци 
бил страстен картоиграч. Пре 
ди много години тай бил и 
доаен на комарджиите в този 
храй.

Един ден дежурният мили 
циоиер повикал Икел V в Ра
кита, където тогава била ми 
лицията-

— А сега цвърц... — поми
слил си Тоша — готови сме-

Той знаел за какво го ви

кат влезнал в канцеларията 
тихичко, на пръсти. В моме11 
та дежурният четял вестник 
и незабелязал, че Икел влез
нал при него- Тогава дигнал 
вестника и започнал да се ка 
ра на Тоша:

— А бе Тошо, докога, до ко

— Па така — продължил 
Икел моите приятели от 
компанията от Джурджов 
ден отиват на оран. И нямага? — Пак земетресение?

— Не, не •. - това шефът ударя с юмрука по масата-— До Джурджов ден отго вече събиране.

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
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