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ЦЕНА 20 ДИНАРАВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ПЪРВИ МАИ! Величествени манифестации
ТЪРЖЕСТВЕНО 

ОТПРАЗНУВАН 

В ЦЕЛИЯ СВЯТ

•ждането на нашата страна и 
плановете за н гйното по-ната- 
гъпного развитие.

И в останалите столици на

! Трудещите се от цялата ни 
страна най-търа-.ествено отпра 
зНуваха Първи май. Изменени 

1 Те колорити на улиците по-сто
в страната

Международният празник на 
труда бе иай-тържествено чес- 
Твуван в повечего страни в све 
та и премина под зпа/ка на все 
но-организираната борба на 
миролюбивите сили за мир и 
равноправни международни о- 

/ тношения, за единство и соли
дарност на работническото и 
комунистическо движение в 
света, за пълно утвърждаване 
на мирното и а ставно съвмест 
ио съществуване. В социалис
тическите страни Първи май 
премина под знака на манпфе 
стираие достиженията на тру
дещите се от тези страни в с.ъз 
даването на материалната ос
нова на социализма.

Обаче полицията в Португа
лия уби един и нарани двама 
работници след като режимът 
предварително бе забранил че 
ствуването на Първи май. В и 
спанския град Билбао няколко 
хиляди работници са демонст
рирали по улиците, искайки 
свобода. Полицията разгони де
монстрантите п арестува мно
го “работници. По време на пъ 
(рвомайскнте празници гръцки 
те работници обявиха едноднев 
иа стачка,.защото правите:» гства.|—- 
то зарад великденските празни 
ци забрани че ггвуването из 
Първи май- Работниците от та 

• зи страна решиха да чествуват 
първомайските празници идна 
та седмица, кога то ще поискат 
и увеличаваме на надниците, 
по—добри условия за работа.
По—голяМа: заетост и демокра 
тйзаНия; на синдикатите.

В традиционния парад в Мое 
Два пред трибуната, на кодто 
цокрай най-високите съветски’ 
партийни и държавни ръково
дители бе и алжирският преш 
дент. Беи. Бела, преминаха най- 
съвремеинте достижения па 
военната техника в тази стра
на. Откривайки първомайския 
парад министърът на отбрана
та маршал Малнмовски между 
другото каза, че КПСС „шр яро 
дължи да се бори рамо до ра
мо с братските партии за чис
тотата на марксизма лениниз
ма и за единство и солидар
ност между всички страни От- 
социалистическата общност и 
световното работническо и ко 
мунистическо движение". По 
време на парад-з говори и Ни 
кита Хрушчов.

Полският народ чествува ме 
ждународния празник на тру
да под знака на двадесетголи- 
щнина*га на своята' народна

ррпублика. Традиционната ма
нифестация откри първият се 
кретар ма ЦК на ПОРП Влади 
слав Гомулка, който покрай У 
Спехнте в изграждането на стр 
ана,та изтъкна н значението на 
борбата за мир в света.

В речите на главните търже 
етва в Източен Берлин в Герма 
нската демократична републи
ка покрай необходимостта за 
Запазване на 'мира се изтъкна 
значението за укрепване едиис 
твото на комунистическите и 
работнически партии и проти
вопоставянето на фазколничес 
ката дейност на китайските ръ 
ЬсоводителИ.

’В столицата на Чехослова
кия Прага пред около 300 хиля 
ди участници в първомайските 
манифестации президентът Но 
вотни най-енергично поиска о- 
буздание на западногерманскн- 
1ге милитаристи и реванши зти.

На Площада па летците в Бу 
курещ преди започването на 
манифестациите секретарят па 
ЦК на РРП Георге Апостол из 
тъкна значението на единство 
то на работническата класа от 
целия свят.

а~ -първомайщкг- 
Мамнфестацня в София преми
на под знака на' постнтнатьтс 
люпехн в изграждането на со
циализма и на манифестираме 
ррпятелеггвото .ме.-жду народн
ите на социалистическите стра
ЦИ.

Президентът Тто приема първомайския парад в Белград

нашите републики и във вен 
чки наши градове и! села ПъР 
ви май бе най-^ържеСтвено от. 
празнуван. В Кг|5ловец се чес
твува и 20-го'Атншншасга, на ка 
рловашката ударна бригада. 
■На 2 май президентът Тито по 
реФи-излетмиШпс на Похорйс 
и Блед. . В източните краища 
На Македония бе особено тъ
ржество, защото тук минава 
ше щафетата на младостта. Ня 
колко хиляди скопянци посре
щнаха Първи май в нови квар 
тири. Започването на пт {Гвома 
йските тържества в Черна Го 
ра бе означено с топовни- са ую- 
ти и лагерни огньове. В ком
бината' Косбвскн лигнита бе 
пуснат в действие нов ротаци
онен- багер, а в Ново Бърдо 
бе открита старата мина ня о- 
лово и цинк, до1сал;о в , много 
седа около Призрен граждани
те посрещнаха . Първи май с 
'електрическо о еветление.

лнцпте на нашите републики 
се ставаха в първомайска зе 
ленина и с разноцветни тонове 
даваха тържествен -изглед на 
градовете.

Още в ранните утринни- часо 
и е белградчаии се събраха на 
Булеварда на революцията, пло 
ща;д- Маркс-Енгелс, Теразнн 
Нт.н. Счита.ое, че над 300 хиля
ди души са наблюдавали пара 
-да на частите на ЮНА п мами 
фестацйята на около 40 хиля
ди граждани, депа и младежи. 
Точно в осем гаса прпсъстау- 
вашите бурно поздравиха пре
зидента на Републиката Йосмп 
Броз Тито, който в този мо
мент се появи па тържестеав- 
та трибуна. Потфай него се на 
мираха най-високите югославс 
Ки държавни и партийни р ько 
водители- Парадът започна ко 
гатр върховният комендант на 
ЮНА прие рапорта. Премина 
Ваха ешелони след ешеЧоип 
Най-Напред минаха курсантите 
от военната академия, от воен 
Ио-въздушмия технически цен
тър, най-младите участници в' 
■парада курсантите от пехотно
то подофицерско училище, твар 
дейскнят батальон, моряците 
от военноморския флот, мото

ризираният ешелон и отряд па 
рашутисти.

Наблюдателнте въодушевена 
привететвуваха появяването на 
иротивоброневиге ракети, кои 
то за пръв път се появява г на 
парада, и представляват мощ
но ;отбранително средство във 
въоръжението на нашата ар
мия- След тях минаха съпр-ъо 
ждащцта артилерия, свързоч
ните части, инженерните с чо 
щнп' машини ядреио-биолопI- 
ческигхимичеекн части, с нов 
тип гас-маскй итн.

Начело на третия ешелон ми 
на протпвовъздушения дивп- 
ЯИ01-Г с оръдия от 40 мм н само 
ходни топове от 57 -мм — най- 
модерно оръжие, което може 
ла действуваща всички терени. 
В състава- на артилерията са г 
хаубшште родно производство 
от 105 .мм, а след това диви- 
внон хаубици от 155 мм.

След' бронираните части пред 
тържествената трибуна премп- 

-иаха. противовъздушни ракета 
ча въздушни цели с голяма 
-МОТ.Ц и сила, предназначени за 
отбрана 'на нашата страна. Тях 
ното' появяване бе най-величе 
стаената' част на Парада. По
явяването на това съвременно 
оръжие, което унищожава вси 
чки це^и движещи се с голяма 
скорост и на голяма височина, 
■предизвика бурно въодушевле 
ние сред присъегвуващите. Т-цт 
•иежът на танковоте бе за мо
мент потиснат от моторите на 
въРтолеТите и най-съврем п- 
ните изтребители и изтребите
ли-бомбардировачи с надзвуч 
на скорост, които в бръснещ 
полет поздравиха върховния ко 
мендант и учаегниците в пър
вомайските тържества.

След военните части под зву 
ците на Интернациоиала започ 
«аха да преминават колони от 
Трудещи се пол названието-„привет на първи май-
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 
НА ТРУДА И НА осмия КОН 
ГРЕС НА СюК". Веднага след 
тях премина колоната. „Строим 
социализъм” и „Скопие-любов, 
единство, солидарност”. В нея 
(участвуваха представители на 
всички ония, които са помог 
иади на: пострадало Скопие. 
След тях премина колона с гра 
фици за резултатите в нзгре-

На голямото тържество в 
Град Алжир представителите па 
трудовите колективи от цял гга 
страна са носили транспаран
та, "с които изразяваха привър 
Жепостта си към изграждане
то на социализма в своята

и

Страна.
В ОАР в първомайските тьр- 

с-ксства са участвували око го 
5 милиона души.. На големия 
митинг в Кайро президентът. 
Насър изтъкна ролята на еги
петските работници в борбата 
ва освобождение на страната 
от колопнализм.1.
'■ Големи мапифетации по 
случай международния праз 
Пик на труда се проведоха е 
Италия, Гана, република Мали 
Япония, Мексико, Гвииея, Ап-'- 
рия итн. В Индия първомайс
ките тържества преминаха 
Под знака на искането на ра
ботниците за увеличаване на 
Надниците. Пред около 50 хиля 
ди работшши в Делхи говор,* 
председателят на КП на Индия 
Данге.

■ . И - •

ЧЕСТВУВАНЕ НА 
ПЪРВИ МАЙ 

В БОСИЛЕГРАДСКО
I

- ! ■ :

В центъра на комуната Б» 
силегРад и във всички остана 

междун ародният 
празник на труда Първи май 
бе най-тържеСтвено отпразну
ван. По всички места в наве

ли места

черието на празника се про
ведоха тържествени събрания- 
с подбрани програми, а окол 
ните висове се руменееха от 
запалените лагерни огньове. 

На 1 и 3 май в Босилеград 
се проведоха и различни спо
ртни състезания.

... И ВЪВ висок
В навечерието на.Първи май 

Във Висок бяха запалени ла
герни огньове, а на Сенокоиг 
1шя вие червени, а след това 
и бледегжълти ракети пореха 
тъмното небе- Във всички Се 
ла от Горни Висок по случай 
международния празних на 
Труда бяха1 организирани тър 
жествени събрания, а на Пър
ви май общонародно увеселе
ние.Ракетните части предизвикаха бурно въодушевление



БРАТСТВО2

Обзор върху предконгреснат» активност 
в Димитров градска община

Богашо съдържание 

на ошчешно-изборнише 

конференции *

Iт проблеми- Така в Желю 
ша бе поставен въпросът за 
построяване па училище и во 
допровод, защото в това село 
са се населили много селяни 
от по-отдалечните села и по 
стъпили на Работа в града. С 
оглед на досега построените 
50 нови къщи и на перспек
тивата за още по-уСилен стРо 
еж, тоЕа село ще стане пред
градие на Димитровград а с

Отчетно-дазбориите конфе
ренции по първичните орга
низации в Димитровградска 
община завършиха. В преди
шния брой осведомихме чита 
телите, че проведените избо
ри преминаха в 
по-дсбре да се осветят 
конкретните проблеми, които 
с оглед на същата стопанска 
и географическа среда са поч 
ти еднакви за всички терито
риални организации в кому
ната.

В крайградските територия 
лни организации са третира 
ни и някои за тях специфич

наСтояваНил 
най-

това възниква нуждата от е 
укриване на осмокласно учи
лище и водопровод за санита 
рни инсталации в новопостр» 
ените къщи-

От дРуга страна възникна 
и един нов проблем в цехови 
те организации, чиито работ- 

жквеяг в близките се-

Селскостопанскн макшни на, първомайския парад в Бйлград

Обсъждапс и приетпс Проектостатута на Босилеградска община ници
ла. В тези селища има доста 
членове на Съюза на комуни 
стите, които работят в стопанОБРЕМЕНЕНОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ Ските организации и са откъ
снати от политическата рабо 
та и в селото, и в града. Та
кива само в Лукавица има 53. 
Затова
тет на СКС е решил след за 
вършените избори да се про
веде съвещание с тези члена 
ве на СК, на което ще ги за
познае с проблемите и с тях
ното участие в разрешаване
то им.

И в тези организации се о- 
бърна внимание върху слаба 
та работа- във връзка с прие 
мането на нови членове.

излишни членове в разпоред 
бите, с «еконкретни или пРе- 
сбширни ставове, а същото по 
тврди и околийската комия 
за изготовяне на статути. Ка 
то резултат на всичко после
два заседанието на Общинска 
та скупщина на Босилеград- 
ско, проведено на 25 април, 
което прие статута на комуна-

Дискусията по Проектоста
тута на Босилеградскаа кому 
на, която траеше от 11 февру 
ари, па до неотдавна — пока 
за, че много от разпоредбите 
пРеобширно или некоректно 
са се отнесли към отделни въ 
проси, какъвто е въпросът за 
месените общности, конкрет
но и ясно определени от уста 
вите на Социалистическа ре
публика Сърбия и Социалисти 
ческа федеративна републи
ка Югославия.

на статута на общината усво 
и мястото и центъРа на ме 
стните общности.

Ако сумираме накрая резу 
лтатите от няколкомесечната 
извънредна политическа] актив 
пост на ССРН на територия
та на БосилегРадеко ще бъ
дем повече от доволни.

Дискусията показа, че Про- 
ектостатутът е обременен с

ване Съобщителните връзки, 
тъй като гражданите всеки
дневно се срещат с редица 
трудности и затруднения, из
никнали на базата на непре- 
мостими, трудности, които не 
един ггьт досега си обезпечи
ха в трудовите колективи- 

Дискусията даде пълна по 
дръжка на усилията, които 
полага Центърът за професи 
онално оспособяване на рабо 
тииците във Враня, като се 
инсистИраш.е за подбор на про

Общинският коми

та.
От. Н. Б-

От същата дата (11 февруа
ри тази година), па до днес
са проведени повече от 65 съ фесионалностите с оглед съ- Активност на Конференцията за обществена активност на жените
брания,'на които'са взели-уча шествуващите условия. / : ; . — \ ’ • .
стие над тРи хиляди гражда
ни. От това число —■ участни 
ци в разработката на пРоекто 
статута може да бъдем довол 
ни, дотолкова, че това са гра 
ждани, които през ра«на про 
лет напускат мястото и оти
ват на печалба. Нлма да сме 
доволни обаче от подружни- 
ците на синдиката и отделни 
дружества,- тъй като същите 
не са провели нито по едно 
събрание, посветено на обсъ
ждане Проектостатута на об
щината.

Общо заключение обаче е 
— всекидневните актуални 
въпроси са основата върху, 
която са се задържали диску 
тантите, докато въпроси, от
насящи се конкрено до Про
ектостатута —■=■ местнине об- 
щноети са обсъдени на второ 
то или трето заседание.

По въпроса; за мястото и це 
нтъра на местните общности 
бяха проведени оделни събра 
ния, с което се целеше изби
рателите да се определят за 
различните вариации на мест
ните общности.

След тези събрания Общия 
ският отбор на ССРН взе ре-.

СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ЗДРАВ
НИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Женските организации в 
Димитровградско предприеха 
акция за пр.оучаване на няко 
и въпроси от живота на насе 
лението като състоянието на 
прехраната, детската защита 
и подобряването на селското 
стопанство. Тези въпроси ще 
бъдат проучени чрез анкети 
райе на населението.

Анкетирането по пър.вия въ 
нрос ще се проведе до края 
на месеца.

В настоящия момент се про 
вежда анкетиране на населе 
плето в Димитровград и Пе- 
търлаш. След като се резгле- 
дат отговорите иа жителите от 

на Общинската тези Аве места и поиска отго
вор, по същия въпрос от До
ма на народното здраве в Ди 
митРовград, специална коми
сия ще вземе решения, ще 
изготви доклада и ще прист-

пи към разяснителна дейност 
в Общината. По тоя начин ще 
бъдат съгледани всички отри 
цатели последици, които пРо 
излизат от слабата или неп
равилна прехрана -на населе- та. 
нието.

Очаква се да започнат с 
работа1 и останалите комисии 
за да може до края на май 
да се изготви план за пРовеж 
даяе на събранията по села-

В.

Какво показа досегашната 
дискусия по Профтостатута.’
. ПъРво, по състав На присъ- 
етвуващите —- ясени, над пе- 
стотин, младежи, около седем 
стотин — може да бъдем осо 
бено доволни- От друга стра
на, дискутиращите проявиха шение и проведе дискусия по 
далеч по-голям интерес за от същите като пРи, това измък- 
делни комунални въпроси, ко 
ито и покрай досегашното им 
поставяме и обсъждане на съ 
бранията на избирателите не 
с& разРещени. Става дума за 
въпроси, каквито са — подоб 
Рено селскостопанско призво 
дство при наличието на по-

Димишровградски шеми

Избран йьрЬияш съЬеш на 

шрудоЬа общноеш
По почин на Изпълнител

ния отбор на синдикалната 
подружница в Димитровград 
избран е първи съвет на тРу 
дова общност в органите на 
управлението на Общинс
ката скупщина. съда и 
членовете на колектива на 
Кадастърския уред. С това за 
почна демократизация на жи 
вота и работата в обществени 
те служби на тази община- 

Новият орган на управлени 
е има широко поле на работа 
в трудовата общност. Между 
другото той изготвя правил
ник на 
със средствата за лично пот 
ребление, снима работните ме 
ста, прави систематизация в

органите на управлението на 
Скупщината, съда и Кадас
търския уред, за възнаграж- 
даването на служителите, ра 
боти върху подобрението на 
вътрешния ред в учреждения 
та и така нататък.

След избирането на съвета 
на заседанието бяха разрабо
тени материали за А^-ия кон
грес на ССЮ ,,Разпределени 
е в трудовите организации на 
нестопанските дейности".

На края бе бешено синди
калната подружница да орга 
низира акция за докарване 
«а камък за поправка на ня 
кои улици в града-

на извод предложенията да 
се доставят 
скупщина-

Същата прозеде свое засе 
дание на 25 април, на което 
заседЦнце покрай приемането

голяма ангажираност на земе 
делските кооперации, модер
но животновъдство, като при 
ова се обновят приплодните 
станции, изкуственото семеоп 
лодяване и пр., разширяване 
на овощарството, като земеде 
леките кооперации, модерно 
животновъдство, като пРи то 
ва се обновят приплодните 
станции, като земеделските 
кооперации се задължат за 
изкупуване на овощнията, про 
дълбочат кооперативните от
ношения с чаения селскосто
пански производител..- Също 
така под удар се намери и 
здравеопазването, благострой 
Ьтвото на селата разширено
то, .осигуряване на селскосто
панските-производители и-др. 
тНе шо-малко внимание бе 

отделено и на транспорта, осо
бено на пътническия, разви-

работа, Разполага

М. Б.

Клисура и Стрезимировци наскоро ще 
получат електричество

В течение са работите около - ССРН и то в изкопаването на 
изграждането на далекопро- ями и извличане на кабелите, 
вод от Перина барака до Кли 
сура на разстояние 6 киломе вършена.?;' 
тра. За целта Общината е ,о- В по-нататъшните планове 
сигуРила средства от 5 мили е предвидена елктрификация 
ора динара, които са израз- на Соколов и Гаджин район- 
ходвани .да доставка на «ео- " .Необходимите. средства са о- 
бходимия материал. В акпия безпечени. -
та участвуваха членовете на

Акцията на скоро ще бъде за
V

Китайският ггьт в комунизъм
■' ' Гг в. В.



БРАТСТВО
3

Иа ацомвлстл Шми Селският стопанин вече не произвежда
само за себе сиЗадоволяващо начало 

в шрудовише организации
Цифренккте данни за ггьр

вото тримесечие на босиле/ра 
дските стопански организации 
показват задоволяващо 
ло и че с по-добра организа
ция — използване на вътреш 
ките резерви, повече самоини 
циативност и пр. 
оките организации успешно 
ще завършат и тази година.

Макар че транспортното пРе 
дпРиятие ,,Бесна кобила” от 
заплануваните 6 милиона (за 
първото тримесечие на тази 
година) е осъществило около 
35 милиона, то сравним ли 

реализация с 
реализацията от миналогоди
шното първо тримесечие — 
забелязваме
еб"/о.

Миналата година в първото 
тримесечие са превезени над 
48 хиляди пътника, докато за 
същия период в тази година 
са превезени около 60 хиля
ди. Чувствително увеличение 
пРедприятаето е забележило 
с товарните коли. При нали 
чието на същите мощности и 
товарни капацитети за пър-

с поддържане на тоя темп и- 
ма основание да се очаква по 
ложителна, успешна година, 
милион.

— Беседа със Стоян Божилович, завеждащ стопанския отдел във
Власино-округлишка община

нача-

ВЪПРОС: Кое е най-харак 
терното по Ваше мнение в ра 
звитието на Власиноокругли- 
шката община. От Освобожде 
нието па насам?

Г<МС;

Недостатъчно използване на 
вътрешните резервистопан-

Когато говорихме за успеха 
на предприятие го не изключва 
мс възможността изпълнява
нето на годишните им плано
ве да бъде надминато-

ОТГОВОР: Съставена от ня 
колко района, от Освобожде- 

до днес нашата Об-нието па 
пуша, доживя коренни изме
нения в икономическото си

Някога
Обаче основно е да се изпо 

езват до максимум съществу
ващите капацитети, като при 
това повече и по-задълбочено 
се спрат върху 
резерви в предприятията. Не 
е за подценение и 
пример на ръководителите.

и култуРо развитие- 
тя бе твърде изостанал край 
Но, със започването на 
трояване енергетическа систе 
ма на Власина животът в тоя 
край се измени- Много селс
костопански производители, 
занимаващи се с примитивно 
селскостопанско производство 
намериха място на обекта и чу 
еСтвит лно подобриха матери
алното си състояние. Оттук и 
факта, че построяването на 
Еодноцентралите е най-голя- 
мото постижение в развитие
то на нашата комуна-

тазгодишната
пос-

вътРешните
увеличение от

личният

Така например) магазините 
на търговското предприятие 
„Слога” през летния период 
се затварят твърде рано Би- 
трябвало една продавница да 
работи и в неделята.

В продашгицата

си проби път и до най-отдале 
ченото село-

Грижите за хората са голе 
ми. Социалната защита и 
здравеопазването са на висо
ко равнище. Открити са три 
здравни станиции със нужно
то число професионални кад
ри и техническо оборудване.

Постигнати са успехи и в 
жилищното строителство. В 
това отношение ние по-голя- 
ме внимание ще се отдели за 
жилищта на просветните Ра
ботници-

Личното потребление и по
купателната мощ на жители- 

увеличени- Йаралелно 
с това и личните принадлеж
ности и Растят. Националният 
доход на глава на население 
то се е увеличил за около 
40°/° в сравнение с 1963 годи
на. • ••.--

Само тая година селскосто 
панСкото производство в обше 
ствения сектор трябва да се 
увеличи повече от пет пъти, 
в сравнение с 1963 година, и- 
ли за осем и половина пъти 
повече с 1962.

Също така заслужва внима 
вие и строителството, което 
отбелязва постоянен възход- 
В сравнение с 1960' година то 
увеличи производството си 
за около пет пъти-

А погледнем ли цЯлостно 
съвкупното обществено стопа 
нанство бележи 50°/°. по-бързо 
развитие от Развитието на ча 
стното стопанство-

ВЪПРОС: Какво е жизне
ното Равнище на хората и въ 
рви ли - в крак ' с развитие
то на стопанството.

ОТГОВОР: Макар че като и 
зостанал край не можем да сра 
вняваме жизненото равнище 
на нашите хора, с онова, кое 
то е в промишлените центро
ве, то и тук са постигнати зиа 
чителни резултати, особено 
през последните години. Да 
тръгнем от електрифициране 
то ка селищата. Само 10°/» за 
сега са неелекрифицирани. 
Днес почти няма къща без ра 
диоапарат- А и телевизията

Услужното предприятие раз 
полага с ковашки цех, чийто

цялостно лиОсвен тооа, 
проледим 
бележим постоянен подем. Ни 
е нямаме фабрики и не може 
да говорим за такива, защото 
не същесвуват благоприятни 
условия за тяхно изграждане 
За нас и занапред селскосто
панското производство си ос
тава главен отрасъл на сто
панството. А то ^ следвоенните 
години също бележи коренни 
изменения. Днес селскостопа

стопанството ще за

производител не 
вече само за

нският
те сапроизвежда 

себе си- Почти всички села по
1 стоянно...сътрудничат, , от.нрс 

но кооперират със земеделс- 
кооперации, броещи на 

територия три- Те с-
ките
нашата
танаха носители на интензив Вене ВеЛинои
но селскостопаско производ-

0к . "1ство и помощник на частните
е за

Тютюневи на-саждеяия
производители. Пред нас

— да засилим общес- • Iсъоръжения са почти прими
тивни. А с такива средсва 

в състоя-

вото тримесечие са превезни 
около 4 хиляди тона 
Миналата 
Период са превезени 10, хиля
ди тона.

Неизпълнението на плана с 
около 11 милиона се корени 
върху непълното използване 
Ца съществуващите капаци
тети — от 12 автобуса рабо
тели са 10 и от 11 товарни ка 
циона работили са 9. Освен 
това църврто тримесечие на 
годината — поради чертите 
прекъсвания 
вей, лошите пътища и време 
— се счита за особено, труден 
период на предприятието-

дачата
твения сектор, защото данни 

че тоя начин е

V -
стоки-

година за същия предприятието не е 
ние да върши качествни и на

те показват, 
решаващ за ускорено, разви- 

на селскостопанското про
щ

временни обслужвания- тие 
изводство. СгСт. Н.

показаха и изборите в СК на 
които във Висок и Забърдне 
присъстзуваха над 1.000 чле
нове на ССРН-

В Димитровградско, поне 
досега, не е забележен случай 
метната организация на ССРН 
да е свикала събрание, на ко 
ето отборниците на Общинска 
та скупщина да запознаят хо 
рата с различни решения и 
да се изкажат по тях. През 
последно вРеме не са редки 
случаи някои Общински отбо 
ри да търсят дори и отменя
ване на Решения, които са взе 
ти без допитване с граждани 
;!(те, какъвто е случаят в Бо 
Силеград с издаването на по
зволителни за строене-

Чувствува се, че и Общин
ският отбор на ССРН е недо 
статъчИо включен във всички 
обществено-политически Съби 
тия в комуната. Причината за 
трва положение трябва да 
се търси и във факта, че- поч 
ти всички членове на Изпъл
нителния отбор са членове и

КОЛКО НАШИЯТ ГРАЖДАНИН участвува
в общинската политика

На една миналогодишна град 
ска конференция на ССРН в 
Димитровград някои отговони 
хора поставиха и такива аб
сурдни забележки, че Социа
листическият съюз нямал пра
во на разисква по изготвяне
то на правилници и пс други 
въпроси от живота и работа
та на предприятията-

тване по всички важии въпро 
си от живота на комуната- 
Практиката
то чувство, че техните 
пия са внедрени в политика
та която се изгражда, може 

инициативата на

тозиПри поставянето на
-Р—6Р»*

бикновено се констатира, 
разполагаме с добри активи
сти в ССРН, които могат ква
лифицирако да тълкуват вси 
чки по-важни мероприятия^, 
обаче, нямат технически въз 
можности за константна рабо

от снежни на-
показва, чю само

мне-че

Успех са забележили и ос
таналите предприетия в гра

да развива 
гражданите и да засилва тях 
пата отговорност за! обществе- 

- ните работи.
да.

Така например, търговско
то предприятие „Слога” е пре 
изпълнило плана с над един 
милион. Били са планирани 
около 66,5 милиона Реализа
ция за първото тримесечие, а 
са осъществени 67,6 милиона 
динара- Сравнено със същия 
период на миналата година, 

заплануваните 42

Разбира се само предвари
телно допитване с гражданите 
за вземане на отделни реше
ния може да Раздвижи ичи-

Обачс,

КОГА НАШИЯТ ГРАЖДА
НИН УЗНАВА ЗА РЕШЕНИ

ЯТА НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА

Никога или твърде рядко 
хората се запознават с рабо
тата на Скупщината. От ра
зговора със селяните от село 
Каменица например узнахме-, 
че те изобщо не са осведоме
ни за ршенията »а Скупщина 
та, защото техният отборник 
е от Сенокос и няма кой да ги 
познае. Това очевидно показ 
ва, че инеРесът и готовността 
Ма. гражданите да участвуват 
в разискванията по различни 
обществени въпоси и възмож
ностите, които им се дават, са 
иесъгласувани- Човек трудно 
може да участвува в какъвто 
и да е разговор, иди да кри
тикува отделни решения, ако 
не познава материята, за ко
ято трябва да дава сдое мне 
ние. А че съществува янтерез

та.
Колко погрешна е тази от- 

която поживяла практика, ^
определен брои полити 
активисти в положени- 
трансмисии между гРа 

жданите и политическите и 
други форуми, показват много 
то наши неуспешни събрания 
на ССРН, особено в гРада. Не 
може да се каже, че гражда
ните не се интересуват от оо- 
ществените работи, но това го 

че са занемарени съще

(циативата на масите.
осведомени в Об- 

ССРН в

ставя 
чески 
ето на

както сме 
щинския отбор на 
Димитровград, това е правено 
само по време на Решаването 
за агроминимума. 
тикува гражданите да се осве 
домяват дали са взети под 
маиие техните предложения и 
сюгжестии или не, и ако не, 
защо- Дори и по приемането 
на най-важния акт на

__ Статута — ИапълНи-
отбор на ССРН не е

хогато от 
милиона са били осъществени

Не се прк-

35 — показва увеличение, ко 
обаче; до голяма степен

вии
ето
е последица и ка увеличава
не бРоя на търговските мага
зини. Тази година предприя-

нз всички други политически 
форуми, хора с 10 и повече за 
дължения. Това обременява
не с най-различни задълже
ния води към половинчато ан 
гажиране и най-често се све 
жда само до физическо при
съствие по различните Съве
щания и събрания- Очевидно 
е, че е необходимо сериозна 
да се проучи кадРовия състав 
на Общинския, отбор на Соци 
алиСтическия съюз.

Д. Йотов

вори,
ствените въпроси от живота 
на една сРеда, или за повърх

гле

КОМУ
на та 
телният 
имал отделно заседание за да 
обсъди различните предложе 
ния и забележки на гражда-

ностното, формалиСтично
поставяне на нещата- 

съюз като

тието разполага с 12 
на, а миналата година, е има
ло 9.

магази
дане и
Социалистическият 
специфична политическо-само 
управителна организация мо
же да спечели авторитет сред

Осъществяванията на кому 
пРедприя- ните.

Чести са случаите неРа 
збиране ролята на Социалис 
Тическия съюз като най-масо 
ва трибуна на гражданите.

налното услужно 
тие „Услуга” показват съцю 
така увеличение- И то е пре“ 
увърлило плана с около един

само с конкретнагражданите 
борба за сериозно обсъждане 

' на исканията и мненията на 
за тяхното допигражданите,От досега казаното личи, че
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ЕДНО РЕШЕНИЕ НА ОКОЛИЯТА 

ТРЯБВА ДА ПРОПАДНЕ
Звоиска баня иред насшьиващия сезон

* И телевизия за гостите
Очаква се подобрение на спа 
бдяването н съобщенията...

Май е на прага и 
лпчарското предприятие ,Дъ 
рни връх" в Бабушница, в чи 
Лто състав е и Звоиска баня 
се вършщг посХедмн прйготов 
ления за посрещане на гости 
те, които след 
ще започнат да пристигат от 
близките и далечни градове. .

След няколко дни в Звонс- 
ка баня ще бъде доведен еле 
•ктрически ток. Акцията по е

в гостил сирала тези средства-.На Съве 
тат е предложено да финан
сира мероприятието с 1.000 ди 
нара за една кРава. И това не 
е прието. В Съвета казват, 
че отново са се обънали към 
кооперацията да преизпита 
решението си.

Доколкото усилията на Съ 
вета за селско стопанство ос 
танат без резултат Ветеринар 
пата станция ще преустанови 
акцията защото има загубя 
от 1 000 динара за всяка осе- 
-менена крава. Това з[1ачи, че 
едно Решение на Околийския 
народен отбор трябва да про 
падне, затова защото заинте
ресованите обществено-поли
тически и стопански фактори 
не могат да се съгласят или 
затова, че никой не е отгово-

пия бюджет да предвиди 300 
хиляди динара за изкуствено 
осеменяване на кравите- Пред

С рещението Околийската 
скупщина в Ниш за задължи 

посетители телно изкуствено осеменяване
ма кравите са определени те- ложението не е прието- Съве

тът препоръчва на земедел
ската кооперация ,,Нишава”

До тази година 
гге на Звоиска баня отиваха 
недоволни поради лошото си 
абдя&зие. Дали тази година 
ще нмЛ подобрение? Ако го 
стилничарското предприятие 

изпълни обещанието, 
дава можем да очаквахме през 
този сезон по-добре снабдяиа-

риториите, в които е възмож 
но да се организира задължи 
телно прилагане на това зоо- 
глероприятие. С този акт е об 
хваната и територията около панство в Общинската скуп- 
ДимитровгРад, където тази го 
дина има 650 крави,

няколко дни
„заедно с Ветеринарната стан 
ция и завеждащия селско сто

кое го
щина да намерят начин как 

главно да се осигурят средства за та 
Обаче по зи акция, защото, например в 
решението Алексинац тази акция фииан 

не е схванато като задължи- сира кланицата а в Пирот О 
предложение бщинската скупщина, докато 

кооперацията във Висок е до 
да се определя ставила бикове, които безпла 

си иска. Изглежда, че тно оплождат крагите и 
акцията Управителният отбор на 

и нейната шава” е отхвърлил предложе

низкопродуктивии. 
всичко личи, че

телно, но като
за което всеки отделен граж 
данин може 
както
в самото начало на 
не е потенциРапа
задължителност. Наистина ко мис то кооперацията да заде

ли 800 000 динара, колкото са 
нужни, за изкуствено осемен 
яване на 650 крави, макар че 
тя чрез увеличаването на па 

животновъдството, Ветира зарните излишеци би компен 
парната станция повлияха 
бързо и леко да се проведат 
предвидените мерки. Във вси 
чко това най-голяма полза и-

ТН.
,Ни

мпенсирансто на разходите о 
коло осеменяването от страна 
па Общината, кооперацията, 
Сдружението за подобряване

рен за мълчаливото анулира 
не на едно решение на Око
лийския народен отбор-

М- Бакична

Бабушница

Голямо внимание за развитие 
на животновъдството

ма самият частен пРоизводи- 1
1

тел, защото приплодът полу
чен чрез изкуствено осеменява
рциГл^^ойностГ°млечноСтМи С *ел А* се отстрани несъот- 
рциална стои ост, лс ми ветствието между производст-
тн- В Димитровградска обши ВОто и потреблението на живо- 
на досега селянинът е пла- .^ински продукти замедедскит* 
щал 600 динара, а 1000 е ком кооперации съвместно с жи- 
пенсирала Общинската скуп- ротновъдите, засяха нови пдо

пги с фуражни растени. Дете
лина и люцерна', ще се отгле- . 
ждат тази година на площ от 
370 хектара, а пасбищата ще 
се мелиорират. Засега това 
ще се направи в района на 
Звонци и Стрелец.

В Звснска ба.т е приятно за почивка битък. Те получават от земе
делските кооперации аванси, с 
което се подтикват към по-ма 
сово сътрудничество в тази 
работа.

С глед на тези акции, се о- 
чаква увеличение на произвол 
ството в този отрасъл с 6%.

не. Търговското предприятие 
„Таламбас” ще открце мага» 
зин за продащба на овошия и 
зеленчук, а разглежда се въз 
можността за довеждане на 
вода за пиене. Всеки ден ба 
цята ще бъде посетена! от ле 
кар.

В едно помещение на бан
ята ще бъде поставен и теле
визионен апарат, а от време 
на време ще бъдат организи 
рани и забавни програми. За 
уреждането на банята за пре 
дстоящия сезон щй се изрлз 
ходват над 2,000.000 динара.

Освен това всеки ден ло ,
йъле отаден а както звснска • баня ще има 3 поето вегът с_елско • и гоРско сто бъдния фонд.

_ щ ^ ' янни автобусни линии, които йанс^ТГТй&бтоява^-дан^поеойтгм Чрез организираноопроизвол
юоещват в управата на пред- СВЪр3вах банята с Бабушница необходимостта от по-енерги схво ще бъдат угоени 1.500 ов-
ггриятието, ще б-ьде построе Пирот, Ниш и другите градо чно водене на акцията. Зато де и 300 глава едър добитък,
да барака за събличане и па ве в страната. па е и предложил на Общин- Частните производители показ-

М» Ан. ската скупщина в тазгодиш- ват интерес за угояване на до-
ИШНМ11111111111И1Ш1Ш11111Н1!Ш||||1||||||1|1И111И1Ш1111Ш111111Ш1111111Н1111111!1Ш11111»"Ш11ШН111Ш11И|111И1Ш1111111ШШ11111Ш1Ш1Ш1ЯН11ШШ1Ш111Ш11111ШШ1111ШШШ11НП111Ш1ШШ1НИНШ 1П1111111П11Ш1ШШШШШ1ШШШ1ШШ1Ш1Ш11Ш111111ШШ11Ш11ШШШШШШШШ1ШШШ1ШШШ1Г

лектрифпкацня в този ра
йон е в пълен разгар, така че 
-до 20 май в този Прекрасен 
природен кът ше светнат еле
ктрически слънца.

В банята вече са готови 200 
легла з& посетителите, докато 
дневният пансион ще коства 
средно от 1,000 до 1.100 дина
ра. Тези дни в банята се уре 
ждат някои нови помещения. 
Наскоро ше бъде уреден бю
фет с алкохолни и безалко
холни питиета, а р течение е 
варосване на всички бански 

фомещения- Външният басе

щина от свои средства- На за
дължителната територия та
зи година са осеменени 260
крави. В. Велинов

Днес като по инерция сел
янинът чака някои да му за
плати за изкуственото осемен 
яване на кравите а заинтере 
сованите фактори и Общин
ската скупщина не искат да 
плашат разходите. Само Съ-

За подобряване породите на 
добитъка ше бъдат набавени 
бикове сименталска порода и 
сврлишки овце. Това положи
телно ще се отрази върху по- 
родистия състав на животно-

зене на облеклото.

\ ' позовавайки се на Сан Стефа 
иска България, на несправгд-

БОСИАЕГРАДСКО ПОД ФАШИСТКА ОКУПАЦИЯ
' . ■ ■ ■ ■ ■ Г в границите на България и

на българското население ст 
Босилеградско. Затова оше от 
първите дни на влизането пм 
устройваха политически -тб

во, по-твърдо и недоверчиво 
отношение на полицията и ад 
министрацилта към населени 
ето.

20 години от освобождението на нашите краища

Държавният фашистки апа 
подбирагшрат и полицията, 

между ,-проверените лица от 
старите предели на царство
то” в скоро в'реме показаха и 
стинското си лице- Босиле
град бе превърнат в полицей 
ска твърдина; в Д- Любата, 

ставявайки се за освободите- Горна Лисина, Божица, Клй 
ли, носители на свободен жк 
вот на този край след дваде- , 
сетгодишното му робуване- 
Съзнавайки, че за този беден 
край най-силното 
ство” може да е благоденстви 
то, те прибягнаха към масови

4 [Ьиие: Ваш Станчев
така беше окупиран, това наРазгромът на стара Югосла 

пия и изтеглянето на югосла та окупация на 
цеката войска и администра- ско се отнася към края на ме 
ция от пределите на Босиле- сец април 1941 година, когато 
градско никак не означаваше един ескадрон от Брезнишки 
действително национално ос- конен полк мина пРез Боси- 
.Еобождение на населението, 
както фашистите се опитваха 
да протълкуват сменяването 
на старата югославска Еласт 
с българофашистката, която 
бе установена в тези предели 
в края на април 1941 година.
Един национален гнет, дикту 
ван и провеждан от югослав
ската монархофашистка кли 
ка, бе сменен с фашистката 
окупация на великобългар- 
ските фашистки управници 
начело с цар Борис и най-бли
зките му съратници, събрани 
около Богдан Филов-

В един период-— от април 
•ските дни на 1941 до септем
врийските дни на 1944 годи 
на -— този край, подобно на 
другите югославски терито
рии, по специално на преде
лите, окупирани от българ
ските фашисти изживя мъ
чителни години, в които и за 
почна народният протест, пРо 
явен в редица акции, като се 

. започне от обикновени, на 
вид незначителни стопански 

. саботажи до разгръщането на 

. партизанското движение в Бо 

. силеградско при щедрата под 
крепа на партизанските отря 
ди и Народоосвободителната 
войска на Югославия, дейст
вуваща в южните предели на 
Сърбия и в североизточните 
части на Македония.

Започването на фашистка-
Босилеград- насяше повече вреда, откол- 

кото полза. Първите учители 
назначени в босилегРадСки- 
те училища бяха Станка Чи- 
пева, Крум Василев, Пане. 
Стойнов, Васил Младенов, ко 
йто общо взето (с изключе
ние на Васил Младенов) блха 
усърдни проводници на най-

рания, ораторствуваха, пред-

сура, Бресница и Бистър бя
ха образувани полицейски у- 
частъци; запечатаха се векч-леград на път за Враня. Ня

колко дня по-кьсно п;ристигна 
/ха и представителите на фа
шистката полйция и админи 
страция, оформиха полицей
ско управлние с полицаи от 
[вътрешността на България в 
къщата на Заре Цонев и об
щинска гласт представяна от 
кмета Владимир Дончев съ
що от България, иначе ро
дом от село Райчиловци. Во 
синият щаб с отряд войска бе 
се сместил в училището- Та
ка Босилеград стана полити
чески и административен цен
тър на Босилеградска околия 
установена от българските 
фашисти за управляване на 
Дяла)га бооилеграДска тарито-

хи частни радиоапарати; за
браниха се събранията и се 
засили изземването на вълна 
й други животински продук
ти. Към населението, което на 
думи считаха за свое, българ
ско,' се отнасяха с недоверие, 
което се потвърждава и от 
факта;, че нито едно лице от 
Босилеградско не заемаше ни 
какъв ръководен пост в този

„доказител-

достваки на продукти от пър 
в а необходимост: бяло брапг 
но, захар, олио, и др. при сра 
енително низки цени- При то 
ва положение селяните може 
ха да си купят човал бяло 
брашно за един товар дърза, 
докато в София тези продук- 

.ти бяха под строго разпреде
ление и се даваха в съвсем 
малки количества.

техен апарат.
В такава обстановка през 

1942^43 учебна година стана 
и създаването на младежка
та фашистка организация . 
,-Бранник” в босилегРадската 
прогимназия, прераствала по 
степенно в гимназия. В тази 
организация, която на млади
те предлагаше облекло-унифо
рма, ками и хубави колани, 
каквото иначе не можеше да 
се намери, мнозина младежи 
влязоха и под принуда, извър 
швана от страна на гимнази
алния учител ГоРанов, коман 
дир на организацията Бран
ник” и учителката Станка Пи 
рей а, предвождаща организа
цията на ,,орлетата” при „Бра 
нчик”.

Тази умишлена щедрост и 
фалшиво благоденствие оба
че не трая дълго. Вече от 
края на 1942 година снабдява 
нето беше все по-лошо, а из- 
вемването на вълна и други 
продукти от наслението става 
ше все по-тежко-

Това чувствително намаля
ване на снабдяването и заси
лилите се вече' реквизиции 
създадоха условия за разрас
тване на недоволството сРед 
народа- Неведнъж можеше да 
се чуе от старите хора, че то 
ва не била оная България, ко 
ято те помнели и др- Развих-; 
рилата се народоосвободител 
на борба !в пределите на Ю- 
жна Сърбия и Македония в 
близко съседство на тези кра») жената съпротива в 
иша, стана причина за едно но градско.)

рия.
През есента 1941 година за 

почнаха да работят и учили
щата на български език. Раз 
бира се, това че обучението 
се провеждаше на български 
език и с това се 
възможност населението след 
две десетилетия да манифес 
тира своята национална при-

откриваше Памтникът на Славко Дннов

реакционните стремежи на 
надлежност свободно, беше великобългарските шовинис- 
положително- Но с оглед че . ти-, 
съдържанието. на обучението 
бе затровено от фашизъм и сени от идеята за ,,Велика о 
вликобългарски шовинизъм,' бединена България” настоява 
че навсякъде се пропаганди- ха да асимилират население- 
раше ненавист към братския то от сръбските територии 
сръбски народ, който съшо към Ниш. Враия, Лесковец,

Българските фашисти, но-

(В следващия брой: Въоръ- 
Босиле-

I-



БРАТСТВО

В земеделската коиерацця „Ерма“ в Звонци

Животновъдство 

Преди всичко- " Щ||§§|т
Животновъдството и занлп-* 

ред остава главен отрасъл и 
източник на приходи на звонс 
кара| кооперация „Ерма”- С 
цел да се с-ьздз^е високопронз 
водително 
съответствуващо на растящите 
нужди и условия в този край 
кооперацията се ориентира 
към широко сътрудничество с 
касните производители.) И ка
то резултат на това' ое стига 
до увеличаване на фуражната 
база, като решаващ фактор за 
увеличение броя и повишаване 
Продуктивността на добитъка. 
С фуражни растения са; засе
ти 10 хектара повече отколко- 
то миналата година. Също та- 
На, започна и мелиорация на 
Пасбищата в Руй на площ от 
60 хектара, както и засажда 
не на треви. Това ще доприце 
се за по-пълно използване на 
Пасбищата, а офцефермата 
„Руй планина” ще получи въз 
можност за отглеждане на ра 
сови овце.

В течение е формирането на 
кравеферма за отглеждане на 
Сименталско говедо.

Тази година земеделската ко 
операция „Ерма" изкупи над 
600 агнета, а в на(й-скоро вре
ме ще бъдат изкупени още 
900. Също така тя започна да 
угоява добитък като за целта 
са осигурени 30 броя, рогат до 
битък и 600 овце, в сътрудни
чество със частните стопани. 
За този вид сътрудничество 
съществува интерес, понеже 
Индивидуалните производители 
получават аванси, които ги сти 
мулират.

изкуствени торове, което е че
тири пъти повече в сравнение 
с миналата година: Благодаре 
ние помощта на специалист^ 
те от земеделската^ .коопера
ция. стопаните твърде успеш
но използват тия торове. И' те 
няколко пъти подхранваха е- 
сенниците, предимно .пшеница^ 
та италианка,, от която се о- 
чаква високи добиви. Зе.медел 
ската кооперация започна съ
що така И със засаждане па кар 
тофп „Бггнтб”, като осигури се 
мена и минерални торове за 
Мастните селскостопански про
изводители.

През последните години зна
чително се разви и малинарст- 
вото.

Повече от частните селско^ 
Стопански производители са за 
цнтересовани. за отглеждане 
на малините, защото изкупни
те им цени са сравнително ви
соки. А за да се постигне по- 
добро производство те сътруд 
ничат със земеделската коопе 
рация.

Голям подем на производст
во отбележи тая земеделска 
Кооперация в последните ня
колко години. Така за тази го 
дина тя е запланувала бруто- 
продукт -от 134 милиона дина' 
ра. С оглед на съществуващи
те условия и трудови усилия, 
(които полага тази кооперация. 
ПлЬнът е напълно реален. За: 
|гова говори и фактът, че г.ап- 
ланувгуАюто производство в сра 
внение с миналата година се е 
увеличило с 42 милиона дина-

животновъдство,

I

)

ра.
Изглед от Купрес-поле

Вене ВЕЛИНОВУВЕЛИЧАВА СЕ ИЗПОЛЗВА
НЕТО НА ИЗКУСТВЕНИ 

ТОРОВЕизостанаха- Благодарение на 
това земедел-ПЛАНИНСКОТО ЗЕМЕДЕЛСКО 

СТОПАНСТВО „ВЛАСИНА“
специалистите

стопанство организира ■Тази година на територията 
И а Звонски район ще бъдат из 
ползвани Петнадесет хиляди кг
... ОТЗСЛ) г.

виско
соко производително произ 
водство.. ..$&&&*«>„. ;?ьс .«.вре
менни гмащини,- .^го^отое лязд,. у, 
величение на производител- 

100 на сто
-^Ще^бъде главен носител на развитието на се
лското сШойансшво във Власиноокруглишка община

• '' гкс :
Из горавското движениеност.та на труда с 

докато целокупното заплани
рано производство 
дина възлиза на 322 милиона 

или за 502 на сто по- 
сравнение с миналата

витие на селското стопанство- 
Той -желае да види всичко но 
во при своя съсед- — конкрет 
но кооперативните блокове. 
Затова една от целите на зем 
еделското стопанство ,,Власи 
на" е чрез различни форми 
на сътрудничество със инди
видуалните производители да 
стане носител на съвременно 
селскостопанско производсво 
в този Район. С право може 
да се каже, че успехите не

за тази го. Влаиноокруглишка 
муна има благоприятни усло 
вия за развитие на животно* 
ъдството и на някои полевъ- 
дни култури. Но тези услови 
и досега не са използвани. Се 
лскостопацският производи
тел от този район, ориенти
ран към сезонно иечалбарс- 
тво занемаРява селскоетопан 
ството производство- Той с 
недоверие гледа всички нови 
мероприятия за . по-бързо раз

ко- Акциите продължават усилено
динара,

Последните няколко хуба-' 
еи дена, гораните от Босиле- 
градСко вече няколко пъти и 
злизаха на залесяване.

Досега, според непълни да 
нни, са залесени около 6 хек 
тара и извършено попълване 
на непРиелите се от миналото 
дишното и по-раншно залеся 
ване.

Итересен е фактът, че гора

ните са подготвили около 9 
хектара за залесяване с бор и. 
хектар и половина за засаж: 
дне с топола-

За извършената работа са: 
дадени около 2.400 трудодни 
или приблизително десет хил 
яди тРудочаСа- Работата на 
гораните се цени на около е-- 
дин милион динара. - '

вече в
година. Няма съмнение- че за 
поставянето на един така обе 

план са повлияли голе-мист
мите капиталовложения от 
101 милион динара, които Ще 
бъдат заделени от Република 
нския инвестиционен фонд и 
Фонда за неразвити области.

След като се мел}иорират 
пасбищата и се засадят с тре 
ви терените на Чемерник и 
Лисец, това стопанство ще 

още по-добри възмо-

Ст- Н.

ВСЕКИ УЧЕНИК ЧЛЕН ИЛ ДВИЖЕНИЕТО 
ИЛ МЛАДИТЕ ГОРАНИНай-младият цехов управител създаде 

жности за- развитие на интен 
животновъдство- Самозивно

през това лято ще се угояват 
6-000 овце и 1-000 говеда.

В областта на земеделското 
запланирано

На входа в цеха за гумени 
нишки в Комбината „Дими
тровград” ни посрещна мла
да жена в бяла престилка. 
Из просторните също

кръстосват работнички, които 
на пръв поглед създават впе 
чатление, че се намираш в ня 
какво здравно заведение..

— Станчева — представи ни 
се млада 20-годишна жена-

— Търсим управителя на 
цеха?

— Аз съм — каза тя с ши

Голяма активност в борба
та против ерозията проявиха 
учениците от осемгодишните 
училища на територията на 
ВласиИска община. В масова 
та акция >>а младите герани 
на тази територия активно у- 
частвува около 1.000 учени
ци. Досега те са залесили 23

училище з Округлица, които 
залесиха.6 хектара, а им ос
тават още 2. В тази акция у 
частвуваха 350 ученици. Пот 
край залесяването те работят 
и в почистването на горите и 
събиране на семена- През про 
летта и лятото ще събират ле 
ковите билки. Получените ма 
термални средства от тези а- 
кции учениците ще изпол
зват за екскурзии и по-цсу- 
бра организация на нагледно 
то обучение-

производство е 
да се засеят 100 хектара със зъ 
рнеки растения, 80 с овес, 202 
с ечемик и 100 хектара с кар 
тофи- От картофите, които 

■ твърде добре виреят в 
район се очакват 
6.550 тона. С цел да се подо
бри производството на тази 
култура на частния 
това стопанство има произво 
дствено “сътрудничество с ча 
стните производители, като 
им дава семе и изкуствени то 
рове й оказва професионална 
помощ. Това е добър стимул

понеже

този 
добиви отрока усмивка.

За момент бяхме малко сли. 
сани, гледахме я с недоверие, 
спогледнахме се и Следващия 
въпрос като- че увисна във въ 
здуха- Младата жена като че 
отгатна мислите ни и сама по 
де разговор:

— Да, в това предприятие 
всичко е младо. Кратка е ис 
тоРията му, млади са специа 
листите, млади, са и работни
ците и Работничките- Но за
това всичко е и пълно с мла
дежки елан. Ако не вярвате, 
обърнете се към цифрите, те 
са най-убедителни- Но аз ечи 
там, че това предприятие 
най-перспективно както за на 
шата комуна, така и за цяла
та страна. Разбира сЬ има и 
много проблеми, като напри
мер недостигът от квалифици 
рана работна ръка и специа
листи, но ние, работниците и 
Комбината се изграждаме и 
издигаме заедно.

хектара и ще залесят още 10 
хектара, колкото е предвиде
но з плана- Особени успехи в 
това начинание постигнаха у 
чениците от

сектор,

осмогидищното В. В.

за производителите, 
за всички тези услуги те ще 
трябва да въРнат на стопан 
ството само двойно количес
тво семе, което в сравнение с 
добивите и незначително- За 
по-организирано отглеждане 
на картофите също така ще 
бъдат построени нужните о- 
бекти като магазини па скла 
диране, и др. За тази цел ше 
се изразходват 100.000-000 ди 
нара-

Досега постигнатите успехи 
на това стопанство говорят че 
занапред то Ще бъде носител 
на модеРно селско стопанство 
в Общината.

е

швии»
Ана Станчева пренася своя 

опит на другите Д- Йотов Вене ВЕЛИНОВ
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На здравни теми Горанскише бригади 

залесяваш непрестанноПЛАНИНАТА - ПРИЯТЕЛ 

НА НАШЕТО ЗДРАВЕ Движението на; младите гора 
ни от Димитровградска крму- 
иа със своите 3.000 членове и 
Тази година започна широка а 
кпия за унищожаване на гь- 
барнте й за залесяване на го
лините. Димитровградската ги 
Хшазия сър своите 2 бригади и 
1.150 членове вече проведе ня
колко акции за унищожаване 
на гъбарите. Те са унищожили 
50 килограма гъсенични яйца 
й астойност от 200 хиляди ди
нара, от което, са осъществили 
'чист приход от около 25.000 ди 
нара.

Цдашшата ке само задовол 
ява естетическите потребнос
ти; на човека и не възвисява 
духа му. но тя е и голям при 
ятел на неговото здраве.

Ние обикновено не осъзна
ваме достатъчно добРе, а още

гспридтно въздействие особе 
но за детски организъм, оказ 
ват ултравиолетовите лъчи, с 
каквито е богато планинско
то слънце- Те са мощно сред 
ство против рахита и редица 
други болести на детската въ

чета и непонятният шепот иа 
дърветата 
премахва болестните неРвНи 
възбуди, създащни по една й 
ли друга причина у човека. 
Ако към това се прибави прия 
тната компания, веселият и

всичко това

закачлив разговор и леките 
спортни игри, Резултатът ста 
ва още по-добър.

Когато опознаем всички 
тия здравствени фактоРи, ко
ито ни предлага планината, 
ние няма да се учудвам от 
статистиките, които ни показ 
ват, че столетниците вииаги 
са се намирали, предимно в 
планинските райони и винаги 
са били приятели на планина 
та- Като знаем всичко 
необходимо е да стигнем до 
извода, че най-рационално 
прекарване на почивните дни 
е прекарването им в планина 
та. Ежеседмичната среща с 
нейните прелести и закалява 
щи фактори, които не само 
укрепват здравето на човека, 
но и облагородяват неговия
ДУХ-

Нека да си признаем, че у- 
лисани в ежедневните си гри 
жи и радости ние не мислим 
достатъчно за здравето си, не 
търсим пътища към неговото 
укрепване и към дълголетие, 
не виждаме, че пътят минава 
и през планината — най-голя 
мата приятелка на) нашет° 
здраве.

В проведените две акции за 
залесяване на голините в мест
ността „Бучумет" е подготвен 
терен за засаждане на 10.000 
борови и акциеии дръвчета. В 
същата акция е участвувала и 
бригадата на младите горани 
от Комбината за гумени изде 
лия „Димитровград”, която е 
подготвила терен за 2.000 дръв 
чета. Бригадите от 
участвуват и в засаждането на 
дърворед около строещия се 
мотел като 
над 100 дръвчета.

Бригадите на

това,

гимназията

вече са засадили

Не само залесяване 
почистване на съществуващи

те гори

но имладите гора 
от селата Поганово и Трън 

сик Одоровци вече
ни

са залесили 
площ от 8 хектара. Бригадата 
от село Каменица 
10.000 борови насаждения, до

Изглед от Д. Любата бригади от комуната са прове
ли акция по събиране на ака 
пнево семе и са събрали около 
150 килограма, чията стойност 
възлиза на 75.000 минара. Ка 
кто сме осведомени, всички бр 
игади ще продължат със залее 
яването според изготвените си 
вече програми.

е засадила
зраст. Планинският туризъм 
е едно от могъщите средства 
за предотвратяване- и за леку 
ване на нервозите. Тишината 
На обстановката, приятният 
ромон на бълбукащите пото-

по-малко използваме ползот
ворното въздействие на пла
нината — да укрепва човеш
кото здРаве, да подмладява и 
удължава живота- Тоза, раз
бира се, е много добре извест 
но На хилядите туристи, кои
то и;-, зиме, и лете кръстосват 
поцРйните пътеки, покоря
ват върховете й, дишат аро
мата на гората и планинските 
цветя.

Кои са ойия фактоРи, .коиъ 
то позволяват на планината 
да дарява хората със здРаве 
и жизнерадост, да се отпла- 
ща така щедро на своите пре 
данни приятели — туристите.

Заизкачвате ли се по кри
воличещите пътеки на плани 
нските склонове вие се сре- 
щата най-напред с чистия, 
накитен с кислород въздух. В 
планината Няма пра|х, изпарени 
я и микроорганизми. Богат иа 
кислород, той е много> добър 
ргамулатор на дишането. Дока 
зано е, че през в>реме на ед
на обикновена екскурзия през 
белите дробове преминава о- 
холо четири до пет пъти пове 
че въздух, отколкото когато 
№ намиРаме в покой. Всичко 
това довежда до цялостно по 
Аобряване1 дейността на диха
телната система: Колко поле 
зно е всичко това, особено за

като смйдовскаЧ-а .е засадила 
дърворед на дължина 
километра и 5.000 борчета 
кооперативни площи.

Покрай тези

от 10
на

Цветно Колев акции всички

ПодслушанМоже би незнаете колко 0 хйщ-аваХа се^ ^ ^ЙЦОТО

ми. А днес?!...

разговор
отвор... Долу сред зрители ся- 
каш се преобрази всичко:

— Вместо пейки

Новата към Старала----ще тря
бза да раучищ, че единственно.- 
Вървяща под- кра^с с времето 
няма да те изсвиркват.... Ние, 
цещата, сме като хората; ако 
не сме в крак с времето изпа
даме от релсите на живота. Ти. 
си стара и твоето м^сто тря<5. 
ва да зае!ма аз. Не си ли ч (/ва
жала и на събранията*; че гозо 
рят аз това? А тук в градче гр, 
където пристигнах аз ще от
воря очитр на хорДга' още по
ве, ще им покажа щастливото- 
бъдеше...

интересен разговорът, кой го 
водят нещата, обкържващи 
ни и помагащи в нашия живот. 
Не сте ли слушали как елек
трическите крушки на стълбо 
вете в Босилеград се оплакват 
рт електрическото управление, 
че не могат да светят вечер, 
как се оплакват от младежите 
(които (понеже им преча,т ве
черно време) и ги чупят скри
то.. . Така е то — неща-щ вина 
ги с искреност и доверие си го 
Дорят помежду си...

Послушах

в
— Даваха се филми — про

дължи стара)га киноапаратура 
— каквито днес няма. Героич
ни, с безброй юначества, ране
ни, с боеви полет. Казах, че ш 
Няма, ала излъгах Те. Има* има 
ги! Тук при нас не ги докар
ват, защото считат-, че иконо
мическия ефект е по-ценен от 
Възпитанието най младите. А то 
днес стада едно такова...

Старата пай пое път по ков- 
бойския филм. Стреляше се и 
тя си спомняше за престрелки 
те в партизанските атаки...

—Слушаш ли разговора и 
цикотеЦето, което се водят до 
ле? Слушаш ли и проумяващ 
Ли викането на учениците, сме 
Хът им... Те са млади и може 
би имат право, но Мястото на 
тяхнрта младост тук ли а?, к 

(Остра кашлица, пресече фил 
,ма, Отново свиркане* отново 
смях и подиграЬане—).

— Я, дай ми място, да видя 
дали така ще бъде — нетърпе 
ливо се обърна повита хеиноа- 
(харатура?...

— Съгласна — отвърна Ста 
рата — напусна мястото — и 
се вгледа през правоъгълния

подходящи 
столове, широкоекранно 1ъ\ат- 
но замести скъсаното платно, 
зрителите внимателно следяха 
събитията, които 
неотдавнашно минаДо, за па
ши дни.;.

говореха за

Една приятна музика се раз
)Ля могъщо в залата. С полуот 
ворени уста зрителите мълча 
ха. Цигарите си оставаха непи 
Инати и се мръщеха в джобове 
те недоумявщи 
изменение.

откъде товаразговора, кой
то неотдавна водиха 
(киноапаратура, която отстъпи 
Мястото на новата, 
учодерна и съвременна...

— Да скъпа, и на м.ец- няко- 
. га се радваХа, както се радват 

сега на теб. В малкото градче 
и аз бях събитие... Но, 
би, незнаеш какъв

старата
— Вдисдащ ли — обърна се Ст. Николов-.

жизнена,

Орлин Василев
може 

път изми
нах...

— Но времйто стои ли,
■да? Ти няма да ми вярваш 
во г.радче б.еше Босилеград. Р.д 
но от многото, забележени в 
хронологиите като възрожденс 
ко-^гурски. Целта ми не е тази. 
Донесоха в залата пейки. Въз 
хищаваха се и от немите фил

РОЗИ ЗА МАМАжителите на градовете, кои: 
ТО поради характера на рабо
тата си са принудени постоя
нно да дишат въздух, наси
тен с прах, микроорганизми 
й промишлени изпарения.

Истинският туризъм е пос
тоянно движение, и то бавно 
•спокойно без много напреже 
ние. А движението е изклю
чително добра храна за мус
кулите. Отдавна известен и 
многократно доказан биологи 
чен закон е, че орган, който 
се упражнява расте и се Раз
вива и обратно — орган, кой 
то не се упражнява, не само 
че не се развива и РаСте, но 
може и да атрофира. Извест
ният древен философ Аристо 
тел е отбелязал, че нищо нр

мн-
как

— разказ —
То влетя запъхтяно в хола и 

.Мушна розите в стъклената па 
За. После ги накити с .разтре 
Церани пръсти и оправи смач
каните листенца. Искаше му 
се и да отстъпи две-трн крачки 
Както правеше майка му, за да 
се порадва на букета, но врата
та вън хлопна:

— Идат!
Момченцето изтича през поо 

(гала в съседната стая, д,ръпна 
стол, коленичи с едно

всмуква, насища се щастливо 
с нея. Да би могло само оня 
да го няма — бащата, чуждия, 
доведения отнякъде. . Двама 
само да си бъдат!...

Майката вдъхва дълбоко ми 
ризмата на розите — с отметна 
то лице, с пршелопени ресни
ци. После пита с нейните си 
искрици в очите:

— Кой ги донесе, Милко.
— Никой шепне момчето.
По-право, то само мръдна без 

звучно устни. Но топчестото. 
му лице така сияе, че майката

-

Скръбна вест

Радомир Латинич
(1916 — 1964)

краче
върху него и се наведе над бу 
кварчето си. Цялото му същее 
тво — мозъчето, раменцата. ко 
ленете,
над буквара — очакваше

Радомир Латинич е роден през 1915 година в с. Тр 
няна. Участвувал е в Народоосвободителнгйга война ат 
1941 година. След освобождението на страната става член 
на Народоосвободителнмя отбор и активен обществено 

—политически деец. От 1946 година .работи в ресора на 
Секретариата за- вътрешни работи-, к-ьдето заемаше от 
говорни постове. Работил е в Житковец, Варварин, Зе 
мун, Младеновац и Ниш. В Ниш беше шеф иа отдела за 
вътрешни работи в Околията и за град Нищ.

СлЛртва го поноси неочаквано, в момената кога 
то се завърна от длъжност. За себеотрицание и изпълни 
телност в службата си няколко пъти е награждавай.

Латинич се прояви и като партиен ръководител. 
Той беше член на Околийския комитет пя СКС в Ниш. 
Въпреки че другарите му го съветваха 
мание да се отнася към здарословното си състояшГе той 
Г^*е прекъсваше да работи усилено. На 28 април Дати 
нич почина от сърдечен удар във военната болница г» 
Ниш. '

сама се досеща:
— От тебе ли са? За рожде

ния ми ден?
.трогнато вика откъм хола. Детето кимва.

И той се счу мек, плътен" —- Ах, милото ми...
гальовен: .Майката отмества вазата

— Ау-у!... встрани и се навежда. Тя не мо
О, блаженство на детето, дос -же да прегърне .сила си, че ръ 

Завило радост на майката!... цете й са заети, но тръква бу 
Ето я и нея. за о главичката му, целува го
Хе! — задигнала цялата ваза. Цо челцето,, косата...

Така я прегърнала, че рози ге Стаята е пълна с благоуха- 
-ТТ- бели, жълти, алени — гале- ние — от розите, от бялата 
ха гушката й, бузитб, цъфнали шия, деколтето, от златнйте 
й-е в усмивка като салште ре- к-ьАрици.
зови листенца усни. — Благодаря ти, синчето ми.

Момчето е малко. То не ось- Благодаря!... Откъде ги купи 
знава красотата на жената е Такива прелестни... Йе, . ча- 
вазата. Затова н-ьк я погълща, кай!...

пръстите. муцунката
на-изтощава и не унищожава чо

века така, както продължите 
лното физическо бездействие 

Планината често предлага 
на туристите и живоворното 
си слънце- Под въздействие
то на лъчите се стимулира 
кръвотворния апарат, пови
шава се устойчивостта на ко 
жата срещу гнойните заболя- 
вания,. цялостно се закалява 
организъмът, като става усто 
йчив на простудни, заразни и 

забелязания. Най-бла-

с по—голямо вин

..г-: =други
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ФИЛМ Седмичен интервю

Кощана е нейна„Бунтовник“
— английски филм —

Художникът Ентони Хенкок 
(не е доволен от Англия. В Дон 
дон не замитат неговото твор
чество, нито пък той схваща 
своите сънародници — „хора 
без фантазия, които приличат 
Сдин на друг, като че ли са в 
униформа”. Затова той взима 
цари за своята полица за да 
отпътува в Париж — „там въ
жето получиха Признание Ван 
Гог, Реноар, и Гоген". Въоду
шевен, защото няма да где „д 
един и същи дина — хора „кои 
то слрд 40 години работа в ед
но и също предприятие се гри 
жат само за пенсия или които 
При идване на работа мечтаят 
Пак след няколко години ще 
Станат директори". — той за
едно с чадъра и меката сд 
шапка хвърля в морето и пъг 
Ния билет. Но, какви са тия 
несгодни за човек който меч
тае, че скоро неговите скулпгу 
ри ще се иаМерят в Лувър, за 
непризнат художник, кой го 
знае, че и Сезан не е обичал 
геометрически форми: и че всп 
цки велики хора са имали теж 
ки часове в живота?

В столицата на света, Па
риж, една случайност сближа
ва Хенкок със също така о- 
ще неизвестен художник Пол. 
Заедно работят и квартируват, 
заедно се въодушевяват, заед
но делят доброто и лошо го. 
Хенкок говори как за него из 
куството не е нищо друго, но 
живот и че той както и Ван 
Гог, желае да даде на хората 
цещо вечно, да нарисува „не 
форма на същността на неща 
та. Пол по малко говори, но 
Трескаво работи. Тъй като пп- 

• кой не е пророк в своята стрл 
на, след много разочарования 
Пол заминава за Лондон, а вой 
чки свои платна подарява па, 
Хенкок „за да рисува върху 
тях”.

Търговецът на художествени 
Картини Чарлс Броирд се въо- 

' душевява един ден от платна 
Ьга на Пол, мислейки че това 
са картини на Хенкок Той ор 
|ганизира. изложба, която пос
тига небивал успех. Благодаре
ние на това Хенкок не е дъл-

жен вече да спи на пианото 
цли в библиотеката „изб1грай- 
ки по меко дърво”. На всяка 
Крачка се приказва са>ю за не 
го като за човек, който „стоти 
пи жени е овековечил със сво
ята четка и при това във вся
ка жена се е влюбил”. Имппе- 

егзистенциалис 1 и,сионисти,
Представители на „школата на 
наивните” — всички искат Хен 
кок да бъде техен, да го изтък 
нат като знаме, 
богат човек, го ангажира да из 
работи скулптура на красави
цата Марго, подсказвайки му 
‘че това ще бъде връх на него 
вия успех. Оставен сам на се
бе си Хенкок нс може да от
говори на очаава-ниягга, ииго 
цък да създаде творба, достой
на за незаслужената слава. Бсе 
пак, това не е пълСн неуспех. Ае

Накрая един

Цветанка Товгева

Цветанка Тотева, ученичка 
от димитровградската гимна
зия ,,Йосип Броз 1Гито” тълку
ва Кошана в едноимената дра 
ма на Бора Станкович. След 
първото й по-сериозно пред
ставяне на димитровградска
та сцена тя каза:

— Още в основното учили, 
ще участвувах: в подготовка 
та на училищни програми- О- 
ще и като деветогодишна у- 
чекичка участвувах в едночи 
нките ..Подготовка за среща” 
и .Белият елен” така. че рол
ята в „Кощана” не ми беше 

• първо представяне пред дими 
тровградската публика- Но 
трябва да призная, че изпит
вах силно вълнение, особено 
на първото представление. За 
втоРия път вече свободно мо
га да кажа, че изпълнението 
ми беше по-успешно.

— След ,,Кощана” мислите 
ли да участвувате в Работата 
на самодейния театър ,,Крие
те Ботев”?

— О, разбира се, театъра 
много обичам и даже никакви 
временни неуспехй не могат 
да ме отклонят от по-нататъ
шната работа на това поле-

— Кои роли най-много оби 
чате?

гендата, свързана 
име няма скоро да изчезне. Не 
говите любители му откриват 
изложба в Лондон. В страната, 
хъдето някога никой не го раз

с неговото

бирал, познатите му приказват 
как са предвиждали такова бъ 
деще, как са му дали инсинуа
ция, задължили, как и на тях 
трябва да бъде благодарен за 

слава. А Хенкокполучената 
разчита на Пол, който трябва
да нарисува платна за излож
бата. Но. идва ново разочарова
ние: убеден че Хенкок -е съ
щински художник. Пол започ
ва да го следва. На Хенкок не 
оедава нищо друго, но да се 
върне при своята хазайка, при 
своята любима статуа и меч ги- 
Те, че един ден все пак ще ста 
«е известен.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО СЛУЧАЙ 25-ТИ МАЙ РОЖДЕНИЯ ДЕН НА 

ДРУГАРЯ ТИТО И ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА В. 
„БРАТСТВО" ИЗЛИЗА СЪС СПЕЦИАЛНА МЛАДЕЖКА 
ПРИТУРКА,

УМОЛЯВАМЕ младежи и девойки да ни изпращат 
дописки, риСунки и литературни творби за работата на 
младежта в трудовите колектйвщ кооперациите И учиг 
лишаха.

„ПРОСВЕТА” ДИМИТ-КИНО
РОВГРАД НА 9 И 10 МАЙ 1ДЕ 
ПРОЖЕКТИРА АНГЛИЙСКИ 

ФИЛМ „БУНТОВНИК”
Материалите трябва да стигнат най—късно до 17

ОТ РЕДАКЦИЯТАМай т. г.

повече ти харесват: дали чер
вените, или пък ония'там.

— Белите, чичо Марине, бе 
лите!

— Добре-е... От белите ще 
цасадим. Тръгвай да помагаш!.

... Пръстенцетата му още па 
на градп-

го върна в къщи! Ах, тези хла 
пета.т.

„Градинарят ссДи на пей
ката сред десет ината розови 
■храста и държи момчето меле 
ду кърпените си колене.

— Рожден ден, а?

■Облаче засенчва радостта.
Рбзите са шест.. Седем!... 

Колко ли струват? Не, то е 
смешно — Милко имаше само 
двайсет стотинки!

— Откъде си 1 и взед?... Мил 
ко?... Чуваш ли какво те пи
там? х'

— Той ги е откраднал! — 
г-раква зад нея съпругът. — V- 
верен съм дори, че знам отк>, 
де са!

— Не, Стефане, не!
1 — Да, мила, да! Ето и ножп 
'леите, ,с когйго ги е рязал. За 
Дигнал ги е господинът от ку
тийката с копчетата.

— Не, Стефане... Тези рози.. 
Те навярно...

Майката е готова да поярва, 
че лично тя. е купила розите, 
•че те от горните етажи са пад 
нали или че тук, в са,ма(га ваза, 
ей така — по-чудо — са поник 
рали, стига нейното момче да 
це примира от страх пред н е- 
го.

— Ти не се меси. Мене в 
Къщи хулигани не ми т.рябват.

..Вървят.
Коленете на детето са гуме

ни. Сандалите едвам се отлеп
ват от плочите. Една роза пад
на. Момчето иска да я вземе.
Но оня го дръпва. То стисва 
Силно останалите дръжки. Две 
•Трънчета се впиват. Може и 
кръв да е покапала...

— Кажи сега пред другаря.
Само че високо, ясно: „Аз съм 
крадец, хулиган!" Говори!

Вместо момчето виква' гради 
царят, ограбеният:

—Моля ви, гражданино! За
що тия грозни думи?.. • Ай, го
споди!...

Градинарят е стар, с кърпе — Да ги види мама и давпк- Хе! — прерязаните пръчици
&, »»» ге|рал:

поклатим Някак, с добра, ум- Сълзите още святкат под бу ^клон-гетащбЛщгозеленигщ-^ 
на сила в очите. Зите, но момчето се усмихва.

— Успокойте се гражданино Тоя чичо Марин. Досети се! “ ,
— вдига той двете си длани. — И гласът му също като мами- — Но това е рисуван филм.

тг _ Аз съм се разбоал с децата. Ха мият... Руитавите вежди рип Ето появява се и първата бя
Но той вече пристъпва --в лп „ко от моитг,рс. ват като. таралежчета. ла пъпчица. Тя също расте,

сивия костюм, със сивото ли- ” н мБлко дай че- Расте’ почва да се разтваря,
це. сивите очи: И “ Зпаеш’ Катс се клати на зеленото сгъ-

Откъде си взел тези Цветя: ^ Не! Не ГО защищавайте: .що заедно да обсъдим. Съгла- б , а главичка^ сй(т>._
Говоой' Крадецът си е краДец. А за сей ли си? ва се. ^ * .

Лицето на детето е бяло.'И крадци в моя дом няма Мясте. Съгласен.'. -Здравей г,оеятеио заря-
устните са му бели. Дори очи ... — Да, да, да! — сумти вмус ■ чГа. Знаеш, там, под твоето р ’ р ■ Р-
Те му — сините — избеляват. . тапите си градинарят. — По - прозорче, има една дерсичка. и- .

__ Оттам ' , чтьпката е осъдителна, оеъди- - Той, баща ти.. . преди години... Ама това не е роза! Това е
__ Говори' телйа. Затова ми позволете‘да • насади там здравец. От мене градинарят: усмихва се в бе*и
__ Оня двор.. Гдето чичото - поговоря е него насаме. го взе. Какво би рекъл, ако ние '.-те си мустаци. Веждите му

Той ЛИ ти Ги лялиО -г Градът е пълен с хулиго-., пък с тебе насадим сега, там подприпват като таралежчета.
_ Не ■ ци< Ако не бъдем строгиД.ка^ рози, а? ; -' . - Усгничкйте до момчето по-

л ’ ", - ’ во поколение щб отгледаме? Мбжем,- чичо Марине.. " м'ръдват. Не се чува какво ше-
-Опчкшт™. ,, , , _• да, № да!Лзще му-*. - Може, ра*йр» се! Им», ™е. ,о сигурно каааа »»-

— Тръгвай!.Дръж .букета!_ 'ясня- Всцчко ще му; обясня, аз коренчета. Тн ще ги полц- мепии?
— Стефане... МоЛя-т- Сте- мкд-о гв яалкб. Орта ваш и те ще лораснаТ, ще; р.аз. •41140 ^Р“"®*

•Ч«не.. Т д . . го мЬ*, ВЙ.МГ- сам-ще йй ■ ■ Не знам .еайо^кой Ьдравби. - • ^ ■ ,1ХГ, г, и1Г,-, ■

— Интвресувтт ме повече
психологически драми. Ако в 
репертоара на самодейния те 
атър ,,Христо Ботев” се при
стъпи към подготовка на та
кива спектакли с желание 
бих взела такава роля.— Да... Рят от мотичкага 

царя, от изриваието на пръст
та, а и от ония трънчета. Но 
тялото му е наситено с дълбо
ко, спокойно доволство. То те 
жи от умора — потъва просто 
в дюшемето.

Момчето едва сега; заплака'.
Дори скланя отмаляла главина 
върху джобчето на старата, за 
губила всякакъв цвят жилет
ка. Градинарят вдига десница 
и почва да го гали по косата.
Дланта е тежка, грапава, 
детето я приема като закрила

_ Та тн решч от моите ро-
ци, а?... защото са хубави, а? П°А ™х съвсем ясно виж-

— Какво мислите за среща 
та на самодейните театри и 
надявате ли се че ще запази
те, репутацията, която само
дейният театър имацТе прздн 
няколко години?

— Не познавам останалите 
самодейци, но мисля, че же
ланието на нашия колектив е 
да спечели по-добро място в 
това съревнование. С това ще 
оправдаем доверието на дими 
ртровградчани, които 
обичат театъра-

но Клепките «а момченцето са 
притворени, ио сините очи до-

— Да.

много



V

Ш/г

„Реал от Нишава66л\ О у ъ/Т
Задължение

„Реал от Нишава”, 
нишлии гальовно

както Вчера срещнах моя приятел Симо от село Т-ьмново. Бе
ше много загрижен.

— Какво ти е Симо, нещо си... сигурно имаш някаква 
злополука в семейството...

— 0, не-каза той. — Нищо подобно ами утре имаме пар 
тайно събрание и трябва да взема едно задължение) за ра 
бота в обществено-политическите -организации. Точно сега си 
мисля кое задължение да взема.

И навярно моят приятел Симо е имал доста трудности 
да се реши коя работа да приеме. Първо се посъветва с' жека 
си Милка.

натиск на полицията той ме 
ии името си в „Радничкм”.

година клубът е 
разформиран поради револю 
ционна дейност на членство
то му, а десет години по-къ- 
с,,о е възобновен под същото 
име- Възобновяват 
спортни работници, които не 
го напускат от 1923 година. О 
баче поради революционната 
дейност клубът не може да 
Работи в Нищ и 
1938 година до избухването 
на Втората
седалището му е в соло Тру- 
пале край Ниш- Клубът 
ществува до 1941 година, 
гато от страна на Гестапото 
и Специалната полиция е за 
крит, а членството му аресту 
вачо- През четирите години 
1:а Народната революция бя
ха разстреляни двадесет игра' 
ча и един член на Управата, 
четирима изчезнали в иитер 
нация, а двадесет загинали,

\ борейки се в партизанските 
отряди.

Въпреки забраната на Гес
тапото клубът и 
му продължили да работят 
нелегално и пРез войната- 

След освобождението, през 
1946 година, ,,Раднички” сР 
фузира със спортното друже
ство „Железничар” 
преименува в ,,14-октомври” 
и се състезава в Първата съ
юзна дивизия; Съшата годи
на обаче тозиа клуб г-уби пра 
вото да се състезава в 
най-качествена дивизия 
ди слабо класиране.

10 години борба за/ влизане 
в Първата дивизия

,,Раднички” неговият ас Сов- 
рович падна в безсъзнание-наричат

младия и стремителен отбор Поез 1928 
на „Раднички:” от Ниш се съ 
стезава в първата съюзна ди 
визия едвам от 1962 година.
Според сегашното му място в 
таблицата на най-добрите мо 
же да се заключи, че си е о- 
безпечил място и за по-ната-

Иам-голлм успех досега 
омаие на шестото място пред 

„Черпена звезда”

с за

го същите
В първата година от състе 

завапе-то му в Първа съюзна 
дивизия „Раднички” се кла
сира на шесто място, пРед 
„Червена звезда” от Белград 
и това е най-големият 
сегашен успех.

Същата година 
футболисти гостуваха в брат 
ска България- В четирите сРе 
ши с първоразрядни и други 
обори „Раднички” отбеляза 
голям успех. Два меча Реши 
в своя полза, два игра парав 
но, като даде пет, а прие е- 
дин гол.

тъшно участие в първата ди
визия- — Ами — съветваше го тя — вземи такова задължение, 

с което и иа мен да пара-сн авторитетът. Защо не 
например народен представител?

— Не — решително отвърна Симо. Това е голяма 
доболия, пък и нали знаеш изминат две-три години — 
бори, ротация и готово.

' Една вечер Симо започна разговор и с децата 
говото задължение.

— Татко — запискаха депата в глас..— Моля ти се

станеш
затова от

Вместо история му до л ла
пад И.'!-световиа война

Първите основи на спортно 
са сложени 

през 1921 година. Тогава се 
образува футболен клуб с и- 
мето „Пролетер”, обаче ощ; 
през 1923 година, тъй като 
клубът е работмпчекп, под

нишките около нето дружество съ-
ко- тат-

ко вземи някакво задължение в просветата, за да ни се по 
радват малко учителите.Татко моля ти се...

Всека заран Симо ставаше по—угрижен, 
бучете каго кошер. Кое задължение да вземе. В 
ашо настроение го срещнах. Влезнахме в кърчмата, пор-ь чц 
хме си бира, но Симо все си мислеше. Най—сетне 
за един другар, който и.ма тринадесет задължения. От кръч
мата заминахме при него. Заварихме го как спокойно 
па ндевата.

— Дойдохме при теб за единс ъвет — започнах аз. 
Знаем, че ти имаш тринадесе- задължения, пьк те молим да, 

кое е най-изгодно за моя криятел Симо. Той тряб 
ва да вземе едно задължение».

—Ами — започна той — аз имам много задължения- Ехо 
всяка вечер имам само три събрания, но няма да ходя нито 
на едно.защото не мога да стигна. А задължения имам 
в червения кръст, синдиката, кооперацията, по електрифика 
цията...

След това наихият другар започна надълго и нашироко 
да описва всяко задължение: как изглежда, колко се работи 
и пр.

Главата му 
такова име

СИ спомних
„Реал от Нишава” е извес

тен като технически подгот
вен отбор. На чаиРскил 
дион в Ниш са губили точки 
найизвестните югославски от 
бори: „Червена, звезда”, „Ди
намо”, „Хайдук”. „ОФК Бел 
град” и др.

лежи
г| лI ста-У1\ И ни хсажеш

членовете

много:На 2 май САЩ и Велико
британия премахнаха ембарго 
то над африканските пратки 
в Испания.

И. В.

като се
Накрая проговори и съвестта на моя приятел: 
— Вземи — каза съвестта

* * * По случаг! годишнината от 
смъртта на Гаврил Димов-Га 
ца от село Славиня прилагат 
по 2-000 динара на училище
то в Каменица и Вие, Ръмса- 
на за подарък на отличните 
ученици синовете му Цветан й 
Богдан Димови.

— задължение отговорен по 
електрификацията на село Тъмново. Тук нищо не се работи, 
нито пак^Задължението се променя. Може лесег години и по 
вече на оъдеш на това място. Винаги -работата е актуална ч 
всички мислят, че имаш много .работа, проблеми а то всьт-тн 
ост няма никаква работа...

Вечерта на партийното събрание другаря Симо 
дължението главен и отговорен по електрификацията 

1 ъмново...

На 8 май в Лондон бе под 
писан съветско-чехословашки 

договор за временно управле 
ние' на -краишната освободени 
от съветската армия.

тази
пора

взе за 
на село* ^ *

Богдан Николов
На 9 май Червената армия 

освободи Севастопол. След изпадането на ,,14-ок 
томври” из Първа съюзна ди 
визия през 1947 година 
во бе образуван „Раднички”. 
Цели шеснадесет години 
да се пробие до

И ПО-НАТАТЪК НЕИЗВЕСТНОСТ* * * отно

На 2 май се състоя Вторият 
конгрес на УСЛОГО.

Борбата за; заемане на пъ 
рво място по футбол В ПИРОТ 
ския подегьюз продължава, 

дивизии, не все сте не е известно кой 
диви- Ще бъде първенец- На 2'7 ап

рил отборъI на „А. Балкан 
ски” се срещна с отбора на

този се отиде при резултат от 34- 
Въе второто полувреме обаче 
димитровградските футболис 
ти не Се заемаха достатъчно 
и изпуснаха победата.

Многобройните 
на футболната игра в Димит 
роЕград недоволни напуснаха 
игрището на ,А. Балкански”, 
поради слабата игра- До кРая

Баскешоол

на срещата гостите от В. село 
успяха да изравнят резулта
та на 4:4.

Голове за

връховната 
дивизия; със-тезавайки се в

>.
й* * * републиканските „А. Балкански” 

постигнаха Гюров 3 и Хас им 
1- Пър-венствена среща 
ду отборите на „ 
ски" и »Слога« ще се състои в 
неделя на 10 май или на к'.рая 
иа първенството.

трета и Етора съюзни 
зии на Югославия, обаче ня
колко пъти в последните ква 
лификациенни срещи губеше „Полет” в Пирот- В груба и 
дъх и не успеваше, макар че остра игРа от страна на два- 
в долните дивизии заемаше та отбора срещата завърши 
най-Еисоките места. при резултат 1:1.

Гол за „А. Балкански” пос 
тигна Касим-

На 5 май частите на НОДЮ 
освободиха В ера не.

любители мех;
А. Балкан!

* * *
Г- ГюровНа 9 май се проведе Трето 

то заседание на ЗАВНОХ в 
Топуско.

П покрай победата—слаба игра 
на „А, Балкански“

(Княжевац) 68:40 (33:19)

През 1961 и 1962 
-Раднички” се класиРа

година 
на вто

ро място в Източната група
на Втора съюзна дивизия. В тт„ т' ттквалификационните състеза- гвНа 3 лмаи в Димитровград 
ния за влизане в Първа съюз ' Т° приятелски футбо-
на дивизия „Раднички” пора- Г кя1^ЖД" борите

«*>■> ■» ск„Рп- ВелиЕкоТеГ“ “ "СЛ°Га °Т 
ски „Вардар , в историческа Поради отсъствието

край дията(!) срщата води 
редо та.

* * * „А. БАЛКАНСКИ" — „ТИМОК/.
Втората среша по баскет

бол в пролетния сезон отбо
рът на „А. Балкански” реши 
в своя полза- Той убедително 
порази по-слабия и несреден 
отбор на „Тимок” от Княже
вац. Победата на домашния о 
тбор нито един момент не бе 
ше угРозена- От самото нача

седоха. След това обаче игра 
та попусна и стана неинтере 
Сна, защото гостите вече „се 
предадоха”. В отбора на „А- 
Балкански” най-добра " игра 
даде Ранчев, който сам пости 
гна 32 точки. В течение на 
второто полувреме той напра 
ви Няколко успешни соло— 
акции, които разбиваха моно 
тонието на срещата-

Започналата на 30 април 
„пролетна офанзива” насрещу
Южноморавските партизански 
отреди на терена на Черна 
трева продължи в първите 
майски дни- Тази офанзива за 
върши с неуспех за развити 
ето на партизанското движе
ние в Горно Понишавие и Ди 
митРов градс ко ■

на съ- 
дедегата среща на стадиона 

Вардар в Скопие, Мачът 
вно бе завършен при 
резултат. Нишлии победиха 
своя противник с биене на ду 
спи- От този голям

В течение наравен първото полу 
време димитровградчани има 
ха значителен превес в игра 
та и поведоха, а на

ло на играта димитровградча 
ни наложиха остър темп и поподвиг на почивка

»РАК« ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ

Значи, според в&нищ
РО&ГО МНОГО 77ЧШИ лесно 
^с,>,ел,А ХВАНЕ РАИ. У

ОБИЧАМ РАчеш<Р\
весни ци^е тгишиг)Г^%Месо. а
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