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Общинско отчетно-изборно събрание на ССРН е Босилеград Сесия на Сръбската народна скупщинаКОМИСИЯ ЗА 
НАЦИОНАЛНИ 
МАЛЦИНСТВА ПРИ 
ВРАНСКА ОКОЛИЯ

Общественият план и 

бюджет на НРС за 1960г.
)

Околийският народен отбор 
вЪв Враня е образувал Коми
сия за националните . малцин
ства, с председател Стоядин 
Стошич. секретар на Околий
ския комитет на СКС вЪв Вра- 
ня. ТаЯ комисия има за задача 
оШе повече да помогне на на- 
ционтлните малцинства в тЯхна 
та работа на общественото, по
литическото и културно поле. 
Първото заседание на тази ко
мисия бе проведено на 26 Януа
ри тг. 
ктуални
на живота и работата на две^е 
малцинства вЪв Вранска око
лия. Констатира се, че нацио
налните малцинства в досегаш
ната работа са имали големи у- 
спехи, особено в културата и 
просветата. Комисията е решила 
и по-нататЪк да се осигуряват 
средства за стипендиране на у- 
ченици и студенти и да се о- 
обърне по-голЯмо внимание за 
по-нататЪшниЯ стопански жизст 
на териториите, населени от 
националните малцинства. Пред 
ставителите на националните 
малцинства в тая комисия из
тъкнаха, досегашните усилия 
на ОбШинските отбори в Боси
леград и Прешево за въвежда
не на двуезичната администра
ция. На края бе решено тази 
комисия по-често да заседава,

^ 40 милиарда за стопански неразвити кранЩа ★ Околия 
ВрапЯ и бивша Пиротска околпЯ Ще получат средства за раз- 

псразвитите райони.витне на

119 милиарда динара. В срав
нение с миналата година гази 
средства са по-голЯми от ми
налогодишните за 13 милиарда 
динара или за 11%. През 1960 
родина Народна република Сър 
бия няма да получи дотации от 
Федерацията, които в миналата 
година надминаваха Ю милиар
да динара.

В своето експозе за Общес
твения план на НРС Мнх-аило 
Швабич изтъкна, че ОбШестве 
ниЯт план е реален заШюто се 
базира на солидни изчислява
ния. Увеличението на селско
стопанското производство с 2% 
е твърде голямо ако се вземат 
предвид фактите, че миналата 
година е била рекордна^о^ина 
на добиви. През тази година, 
за прЪв пЪт обЩествено-орга- 
низнраното производство заема 
над 50% от селскостопанската 
продукция.

В експозето си той говори и 
за неразвитите краиШа, кога ка 
за, че за тЯх се предвижда зна
чителна помоЩ. Стойността на 
помоЩ БЪзлнза на 40 милиарди 
динара. Тия средства Ще се да- 
дат на Космет, околия Вранска 
н неразвитите кранЩа на Пи
рот, Прокупие, Нови павар н 
Прнеполе.

На 29 Януари се състоя редов
на сесиЯ на Сръбската народнаНа 17 Януари в Босилеград ши граждани. Именно в това се

роля на
ССРН. Тази организация е обе 
динила всички наши трудещи 
се в борба за решаване на по
литическите и стопански вЪпро 
си на комуната. През изтеклия 
период Социалистическия сЪЮз 
е развил широка активност.^Чле 
новете на организацията акти
вно са участвували вЪв всички 
провеждани акции.: строеж на 
пЪтиЩа и училиЩа, на мостове, 
подвигане на комплексни ово
щни градини, провеждане на 
здравни акции, избори и пр.

то неправилна тенденцията мла
дежите да не се вЪвлнчат в ръ
ководствата, в общественото у- 
правление. работническите или 
кооперативни сЪвгти. Говорей
ки за работата на синдикалните 
организации, докладчикът из
тъкна. че сдружението на про
светните работници е показало

сс сЪстоЯ обШинска отчетно-ив е състояла главната 
борна конференция на Социали
стическия съюз. На конферен
цията присЪстаувата 140 деле
гата от първичните организа-

скупЩина.
На своето заседание СкупЩн 

ОбЩествения план ината прие 
Бюджета на НРС за 1960 го-

Бяха обсъдени нЯкои а- 
вЪпроси из областта

дина.
На съвместното заседание нации и много гости-прсдстави- 

тели на обЩествено-политиче- 
скмте организации, на Югослав
ската народна армия, на сто
панските предприятия, и пр. До 
кдад за досегашната работа из- 
нессСтойне И в нов, а за предсто 
ЯЩнтс задачи-Славчо Сотиров. 
На края бе изабрано ново об
щинско ръководство от 41 
член. Славчо Сотиров е новият 
председател на Общинския 
бор. Бяха избрани и делегати 
за околийската конференция ка- 

ПстиЯ кон-

двете вечета, даде изложение на 
Мнхаило Швабич, под- 

ИзпЪлнителннЯ
плана
председател на 
съвет на НРС.

Даваме нЯкои основни харак- 
ОбШествсниЯнатернстикн 

план:
Общественият продукт, спо

ред плана, Ще нарасне през
1960 година, в сравнение с 
1959 година с 8%. Промишле
ната продукция Ще нарасне с 
15%, а селскотостопанската с 
2%. През 1960 година бруто- 
продуктЪт Ше бъде с 12,5%, а 
националният доход с 17% по- 
голЯм отколкото това е предви
дено в ПетогодишниЯ план за
1961 година. Това значи, че 
Народна република Сърбия 
през 1960 година Ще изпълни 
своя петгодишен план, т. е. сд-

ОрганизациЯта днес има око
ло 8000 члена от което 3760 
жени и около 1000 младежи и 
девойки. Докладчикът изтъкна, 
че организацията в последно 
време е направила много за сво 
ето органнзационо укрепване, 
но че трябва да се вложат нови 
усилия за включване на някои 
граждани, които все оЩе са вЪн 
от организацията. Връзката и 
сътрудничеството между първи
чните организации и ОбШииокн 
я отбор трябва да се засилят, а 
и отчетната служба да се подо
бри. ОтбелЯза се и това, че ня- 
кон първични организации не 
провеждат достатъчно разясни
телна дейност и не осведомяват 
своите членове за полнтически-

от-

кто н делегати за 
грес на Социалистическия съ- 
Юв (Васнлие Смаевмч и Владо 
Митов).

мунлтГсаЕз?интере: 
СОВАНИ ВСИЧКИ НАШИ 

ГРАЖДАНИ на година предсрочно.
Бюджетът на Народна репуб 

лика Сърбия за 1960 година 
Ще изнася, като се включат 
средствата на общините, око
лиите и на Републиката, над

за да може да следи спровежда 
нето на решенията и да обсъ
жда въпросите за живота и ра
ботата на националните мал
цинства.

В доклада за досегашната дей 
се подчертаха големите у- 

об-
ност
спехи на нашата страна в 
Шествено-политическиЯ и стопан 

н особено се изтЪ- М. К.
ски живот 
кна като положително Явление, 
че за развитието на комуната 
днес не са заинтересовани само 
органите на управлението, но и 
всички наши обществено- полн-

Изглед от Босилеградте събития, за стопанските и 
други акции, които се предпри- 

не разглеждат местните
Околийска конференция на Народната младеж е Ниш

наЙ-добри резултати. Особено 
се подчерта ролЯта на 
калните групи « стопанските о- 
рганизации. Там те трябва оШ.е 
повече да се борят за подобре
нието на стопанския живот в 
Босилеградската комуна.

Прн Общинския отбор на Со
циалистическия сЪЮз са 
формирани и нЯколко комисии, 
крито през изтеклия период до
бре са работили.

Особено засилена активност 
са по

емат,
въпроси, за които членовете са 

Изтъкна се ка- Народната младеж е важен фактор 

в обществено - политическия живот
синди-

заннтересованн.тически организацин-всичкн на-

»'ПИ1И ........ ........... "1

УШшШпА За едно разбиране
На 16 и 17 януари в Ниш 

се сЪстоЯ първата околийска 
конференция на Народната мла 
деж от Нишка околия, на коя
то покрай 503-те делегата от 
общините Ниш, Прокупие, Пи- 
4>от, Димитровград и др. при- 
сЪствуваха: представителят на 
Централния комитет на Сърб- 
ската народна младеж Петър 
Джокович, секретарят на Око
лийския комитет на 
Ниш Радован Пантович, предсе 
дателят на Околийския отбор 
на ССРН в Ниш Жарко Ради- 
чевич, председателят на Основ
ния сЪЮз на земеделските ко
операции Саетислав Поповнч — 
Тиле, общественици и гости от 
комуните.

Първият ден на конференци
ята премина в четенето на док
лада и » тържествено връчва
не на ордени, с които предсе
дателят на Републиката Иосип 
Броз Тито е удостоил, зарад 
успехи постигнати в строежа 
на Авто пътя, следните младеж 
ки бригади: Първа нишка ,,МиЯ 
Станимировнч" с Орден на 
труда I степен: Втора нишка 
„Ратко Павлович” с Орден на

труда II степен; Младежките 
бригади „СлаволЮб Вуксано- 
внч'’, от Прокупие, „Мнлорад 
Манчнч — ЛуканЯц” от Пирот 
и Трета Нишка „Станко Пауно 
вич” с Ордени на труда Ш сте
пен.

ито се занимават с образовани
ето и възпитанието на младеж
та, заЩото те Ще спомогнат 
младежта да станс способна да 
се включи в борбата за прео
бразованието на комуната, пред 
приЯтиЯта, училиШ-та и на село
то".

„Съвременното

на обществено- йолиши- били— •
КОМЕНТАР ческаша активност

първичните организации 
стигнали през миналата година, 
в чест на 40-годишннната на 
КПЮ и СКОЮ. Организации
те проведоха сЪревнувание по 
изпълнение на стоеЩите пред 
тях задачи. В тази активност о- 
собено се отличиха организации 

Бистър, Ресен и

нн само ониЯ граждани, конто 
участвуват вЪв всички акции и 

всичките сЪб- 
организациЯта на

В първичните организации на
Социалистическия сЪЮз на тру
дещите се все по-често се разис 
ква по какъв начин да се заин
тересуват и как да се ангажи
рат повече граждани за решава
не на проблемите, конто стоят 
пред Социалистическия сЪЮз.

Съществува едно оправдано 
тежнение да се намерят по-добри 
методи и да се обогати съдър
жанието на работата в органн- 

ССРН, за да може 
Съюза да каме-

Вечерта, за делегатите и го
стите, в Народния тетЪр бе 
представена пиесата „Четирде- 
сет пролети”.

В неделя се разисква по до
клада и председателят на ЦК 
на Сръбската народна младеж

развитие ка ко 
муната изисква наЙ-голЯма ак
тивност от хората, следовател
но и от младежта. Първите кон 
кретни задачи
на обществения план, изборите 
на нови общински и околийски 
отборници, изборите на работ
ническите съвети по предприя
тията, пролетната сеитба — за 
младежта на нашата околия 
Ще означават най-широки, въз
можности аа разгръщаме на го- 
лЯма активност и за разрешава
не на съществуващите пробле
ми".

присъствуват на 
раниЯ на
ССРН.

СКСЧесто су чуват «ригики за
рад недостатъчното участие на 
работници и служители от п[реа. 
приЯтиЯта в работата на> ССРН. 
Обаче забравя се, 
предприятие от средна големи
на съществуват: пЪрв-ична ор- 

Съюза на кому- 
сЪс свой секретариат,

в
приемането

те от селата 
Радичевци. По изпълнение на 

самооблагане най-до-
приветствува конференцията от 
името на ЦК. След разисква
нията и приветствията бе из
бран нов околийски комитет на 
Народната младеж, а който 
влизат 65 члена. За председа
тел на Околийския комитет е 
избран Раде Милованович.

че в едно
местното 
бри резултати постигнаха орга
низациите от ТлЪминскиЯ ра
йон. Като най-добри женски о- 
рганизацни се показаха женски
те дружества от Босилеград и 
Райчиловци.

ганизация на,зацните на 
всеки, член на 
ри МЯСТО 
вклЮчн в работата на своята 
първична организация. Досега
шните усилия дадоха, » повече- 
то. случаи, добри резултати. Ви 
дни успехи се постигнаха в о- 
ннЯ организации, чиито отбори 

. сЪумЯха да изберат » актуални- 
те проблеми на своя район и за 
тяхното решаване да заинтере
суват предимно гражданите, а 

■ след това н отговорните факто
ри в комуната или жилиШната 
общност. В тези организации 
всеки работи онова което може, 
и към което нма склоност.

нистите
работнически съвет, управите- 

отбор, синдикална група и 
актив на Народната младеж.

н активно да се
лен _ яма I

Първата задача на младежта — 
участие в обществения и

ЗАВИДНА ИДЕОЛОГИЧЕ
СКО ПОЛИТИЧЕСКА ДЕИ- 
НОСТ

Благодарение на помощта на 
общинското ръководство в пър
вичните организации са плано
во проучвани 
СедмиЯ конгрес на

(Следва на 3 стр.)

Във всички тези организации 
н органи на управление е заан
гажиран почти целият колек
тив. Ако към това се прибави, 
че много работници н служи- 

членове .на училиШните

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРЕН 
И ЗАБАВЕН ЖИВОТ — 

ВАЖНА НАСОКА В 
ДЕЙНОСТТА НА 

СЕЛСКАТА МЛАДЕЖ

политически живот

В доклада за задачите на На 
родната младеж, който бе из
несен от Раде Милованович, до 
сегашния председател на ОК на 
Народната младеж на Нишка 
околия, бе изтъкната и обосно
вана нуждата от обединяването 
на младежките организации от 
Ниш, Прокупие и Пирот в един 
ствена младежка организация. 
„Това обединение не трябва да 
се схваЩа само като резултгт 
на реорганизирането на околи
ите. но и като желание на 65-те 
хиляди младежи и девойки, ко 
ито на свои конференции из ця
ла Нишка околия са изразили 
желанието си за обединение на 
организациите.

„Но това обединение поставя 
пред младежта нови задачи за 
икономическото засилване и ра
звитието на комуните. ТиЯ за
дачи тя може да изпълни, ако 
покаже по-голЯмо умение в ра
ботата н ако в борбата за осъ
ществяването им настъпва ор
ганизирано. С оглед 
стоящите задачи, особена зна
чимост нма по-нататЪшното раз 
витие на съществуващите и о- 
сноване на нови институция, ко

тели са
отбори, на Червения кръст, на 
Съюза на борците, в съветите 

общности, тога-

материалите от
Съюза на Значително място в доклада 

бе отделно иа проблемата аа 
организиране на културно-за
бавния живот в селото. След ка 

(Следва на стр. 6)

на жнлиШните
можем да твърдим, че те 

ССРН не са ак-
ва не 
зи членове на

затова, че не уча- 
всЯкога в работата на

тнвни
ствуват 
първичната организация на 

сЪЮз.
Со- гза е-Такава практика говори 

ласТично<;тта на организациите 
техните настоя- 

станат публична

циалнстнческиЯ
Разбира се, че е погрешно да 

мислим, че в работата на Со
циалистическия съюз не трЯо- 
ва да участвуват по 

всички граждани

Четете
иа ССРН В ТОЗИ БРОЙн за
вання те да 
трибуна и полезна форма на са- 

еннето на гражданите 
смисъл.

вЪЗМОЖ-
. Но, за 

изнамерят 
и сЪдЪржа-

• Международен 
преглед

• За кооперациите в е. 
Каменица н Звонци

• Обра щово у-ще 
в Димитровград?

• Съвети, новини, 
хумореска и пр.

моуправл 
в най-широк

Обаче в досегашните разис
квания дойде до изражение и 
едно погрешно схваШане за об
ществено-политическата актив
ност на гражданите. Има Явле
ния отделни членове на Социа
листически» СЪЮз да са крити- 

тЯхиаТа „слаба об-

ност
теза е нужно да се 
подходящи форми

работата. Практиката по 
основните организа-

ССРН, които са обсъж- 
иважнн вЪпро-

нне на 
казва, че
цни на 
дали интересни

не са имали труд- 
ангажирането ва граж- 

че само
си, никога 
ности в
даните. А това значи, 
добър метод и съдържание на 
работата предизвикват масово 
участие на гражданите в обШе-
ствено-политическвя живот.

Прес-сервнс

куванн за
Шествено-полнтическ* активност

на пред-В случая не се касае само 
до недостатъчната осведоменост 
за работата ка отделните чле- 
нове, но и до схващането, че са 
обществено-политически актив*

• „Младежка трйбу* 
на“-нова притурка

ч.Столарският аед на „Услуга“ — Босилеград

*
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,* .а; Ний у ц а* <1Й1МР*81Кубинският министър иа 
външните работи у насВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 

КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ: Сътрудничеството между Югославия 

и Куба ще крейне и^ще се засилваСВЕТЪТ И АФРИКА в
миролюбиво съжителство. Те 
изтъкват ролята иа изоЪн бло
ковите страни в борбата за мир 
и нуждата за осъществяване по 
помощта на неразвитите страни.

В съобщението се изтъква н 
това, че все оЩе съществуват 
неизползувани възможности за 
сътрудничеството между двете 
страни на политическото, кул
турното и други полета. -а

С оглед на това предстои 
сключване на търговски дого
вор, на споразумение за техни
ческо сътрудничество и на кул. 
турна конвенция между ФНРЮ 
и Куба.

чена покана да посети Югосла- 
вия.

По покана на Югославското 
Югославия е

Министърът на външните ра 
боти доктор Раул Роа бе приет 
от председател8 на Републиката 
Иосип Броз Тито, а така също 
и от подпредседател8 на Съю
зния изпълнителен сЪвет Ед- 
вард Кардел. ТоЙ се срешна и 
разговаря и с други видни 
гославски личности. Доктор 
Роа и Коча Попович, водиха 
разговори за международни вЪ. 
проси от общ интерес, както и 
за мероприятията за по-нататЪ- 
шното развитие на сътрудниче
ството между Югославия и Ку
ба. В офицнЯлното съобщение 
се казва, че разговорите са ми
нали в сърдечна и приятелска 
атмосфера и са констатирани по 
добни гледища по редица меж
дународни въпроси. Двете стра 
ни поздравяват съвещанието на 
най-високо равниЩе и одобря
ват принципите на активното и

Няколко години назад Африка рядко се споменаваше във 
'вестниците. Със седмици не се чуваше ниЩо за този гол8м 
континент, като че там не се^случаваше ннЩо... Каква заблу
да беше тсша1 В същност под повърхността тнхо се събираха 
сили които с Яростта на вулкан изригнаха през второто след
военно десетилетие. Ако първите десет години след войната 

подзнака на Азия, на нейната освободителна и антнко-.
мннав'а под знака на Афри- 

освобожденне. -Затова днес, пред

правителство в 
пребивавал кубинския мини
стър на външните работи до
ктор Раул Рао ГарсиЯ, придру
жаван , от своите сътрудници. 
През време на посещението дъ
ржавният секретар за външни
те работи Коча Попович даде 
обед кубински8 министър и 
придружуваЩнте го. На обеда 
бяха разменени наздравици. В 
наздравицата си Коча Попович 
нзтЪкна, че и Югославия и Ку
ба са за зачнтамне правата на 
всеки народ сам да решава въ
просите за вътрешното устрой
ство. В отговор на наздрави
цата кубинският министър Роа 
изтъкна, че кубинският револЮ 
цня има за цел да промени об
ществените, политическите и и- 
кономнчеокн условия на живота

Югославският печат е вик.
манне следеше посещението на 
кубинския минисЪтр, а конен- 
таторнте подчертаха, че Югос
лавско — кубинското приятел, 
ско сътрудничество е от по-но. 
ва дата и е резултат на 
давнашната победоносна кубин
ска революция, и че Югославия 
и Куба имат редица подобна 
становища по редица между*,, 
родни въпроси.

минаха
лоннална борба, това десетилетие 
ка на нейното събуждане н 
очите нн и в колоните на световния печат, този процес все по- 
широко се отразява. Не минава ден от Африка да не присти
гнат една или повече забележителни новини, конто говорят за 
(възраждането, еманципацията и борбата на Африка за „мя
сто под слънцето."

Ю-

иеот-

на Шейсетата са пълни с новини 
на годината Камерун

Ето, първите седмици 
за Африка н от Африка. В първи8 ден

независим; Ламаршелд оонколн африканските страни — 
ония, които се борят да станат та- 

макмильн завърши своето турне по -Западна, п_(гонз-
междуиароднн

стана
Председателят на Република- 

1 Йосип Броз Тито прие с аа-
както независимите, така и
кнва; та

(ХЗжна Африка; станаха две важни КУБАдоволство - поканата да посети 
Куба, когато му се окаже въз
можност, а на председателя на 
Кубинското правителство е връ

точиа и
конференции за Африка — едната в 1 анжер, където —с засе
дава Икономическата комнсин на ООМ за Африка, а другата 
в тунис, кЪдето се проведе панафриканската конферен
ция. .. Африка се вълнува. Ма нейната сцена се разиграват 
важни съоития, а с това тя и в световните събнти" заема псе 
по-важно място, заЩото1 става забележителен субект

■ - 1-.Щ.

На 21 8нуари в Хавана ст». 
на един невиждан дипломат*, 
чески инцидент. Шндел Кдстро 
държал реч на телевизията * 
която е обвинил испанската ле
гация в Хавана аа оказване по.
мощ на контрареволЮционннте
сили в Куба. Испанският 
басадор Лохендио, коИто сле- 
д8л програмтта в резиденцията 

разсърден тръгнал 
студиото, пробил се насила н 
се опитал да го прекъсне. Кастро 
го уведомил че той няма

за доброто на кубинския народ.

Съветският съюз намалява 

въоръжените сили
на ТИЯ

вълнения.

Става дума за събуждането на Африка. Този континент 
бил „спящ гигант'*, който управляваха други, а той 

страхотна беда н изостаналост, в робство и

а*.
с векове е

Той ваЯви, че пЪдното разо
ръжаване днес представлява е* 
динствения пЪт за спасяване 
на човечеството от военна ка
тастрофа и че това намаляване 
на въоръжените сили на СССР 
е сериозна крачка кЪм изпъ
лнението на съветското предло
жение за пълното разоръжава
не. В исказването си той под
черта, че сЪветоките учени, ин
женери и работници са осигури 
ли на съветската армия такова 
въоръжение, което до сега не е 
било познато на света и с кое
то, в случай на агресия, агресо
рът би бил унищожен. Намаля 
ванетех на въоръжените сили на 
СССР Ще има за последица и- 
кономня на 17 милиарда рубли 
годишно. Хрушчов е изразил у- 
вереннето си, че и другите стра 
ни Ще последват примера на Съ 
ветския съюз, а така сЪЩо е ка

Върховният еЪвет иа СССР 
прие решението за намаляване 
на въоръжените сили на Съвет 
скня съюз с 1.200,000 войника. 
Предложението на Правнтел-

жнвееше всам
мрак. Но, законът на епохата, в коЯто живеем — борбата на 
народа за действителна независимост и общ прогрес, борба
та среЩу всЯка хегемония и доминация — не можа да заобн- 

Афрнка. Онова което след войната наблюдавахме в А-

МинистЪрЪт на отбраната на 
СССР маршал Малиновски, в 
речта си пред офицерите от Мо 
сковскиЯ гарнизон, е заявил, че 
след решението на Върховния 
съвет на СССР за намаляване 
въоръжените сили от съветска
та армия Ще бъдат демобили
зирани над 250.000 офицери, ге 
нерали и адмирали, които 
бъдат назначени на друга рабо
та. Той каза, че намаляването 
на въоръжените сили 
проведе до есента на 
дина.

си. КЪм

тако
ва право. Дипломатът се опн^ 
тал да му вземе микрофона, о- 
баче тогава се намесила 
циЯта.

На испанския амбасадор е 
възложено да напусне Куба в 
срок от 24 часа.

коли
зиЯ, сега на един друг, специфичен начин, но в- подобни рам- 

-— се разиграва и в Африка.
полн-

ки

Картата на Африка се мени — върху развалините на ко
лониалната система възникват нови, независими африкански 
държави. Някои нарече Шейсетата „Африканска година , за
Щото четири африкански страни Ще станат независими в Шеи- 

1Ч.амерун, Нигерия, с^омалия и 1 оголанд. Ь идната го
дина Ще нма оЩе. В същност може да се каже, че процесът 
на политическото освобождение на /Африка, вьпрекн сьпротн- 

победил и върви кЪм успешния си край. 1 ам кЪ- 
сили ^виждат, че ходът на историята

Ще

Ще се 
1961 ГО-

ФРАНЦИЯ
сетата:

Хрушчов Ще пристигне в Па
риж на 15 март т. г. Във Фран
ция усилено се подготвят 
тая сре1Да. В париж Хрушчов 
Ще прекара 4 дена, а след това 
Ще обиколи градовете на Юго
западна Франция.

Югославското становище 
по вЪпроса

На прес-конференциЯта, съ
стояла се на 22 януари в Бел
град, представителят на Дър
жавния секретариат за вЪншни- 
работи на ФНРЮ 
Кунц,
ставителите на печата, как оце
нява решението на Съветския 
сЪЮз за на/малЯване на ооените 
сили, е заявил, че това решение 
е значителна крачка, коЯто ве
роятно Ще допринесе за намаля- 
ване напрежението между Из- 

Запада и за създаване

вата, вече е
дето оившите колониални 
е неумолим, процесът на полотнческото освооожденне тече оез 

сътресения, що, на места, където сьпротнвата е яка 
и жилава (.както в Алжир, 1Аонго, НодезиЯ или Кения;, се сЪ- 

огннЩа на стълкновения и размирици, заЩото

по големи

здават опасни
народите на Африка, когато другояче не може, са готови да 
вземат оръжието и да се борят за свободата си.

ИТАЛИЯДраго
На 30 Януари е започнал ра

бота Деветият, конгрес на.;1 Ко
мунистическата партия на Ита
лия. Конгресът се провежда в 
Рим. На конгреса прнсЪствуват 
948 делегати от партийните о- 
рганизацин н много госта .. в 
представители на другите нта- 
лнански партии, конто оа били 
поканени от страна на италиан
ската КП както н делегации 
на Ком. партиите от други стра

пред-.отзапитан
зал, че ако другите страни и не

Ясно е, 1е бързото завършване на процеса 
ското освобождение и независимост на Африка, на всичките 
африкански страни, е з интереса на мира. оттук идва и голя
мата заинтересованост на овета за Африка, а ота^.шо на ООН 
които със своята деятелност много помогна ^а африканското 
освооожденне. Ьсичко това става оЩе по-важно когато се бзс- 

че оолшинството от новите независими афри- 
определят за политиката иа мнролюоивото съ

за полнтнче- СССР,последват примера на 
това намаляване на Съветските 
©ЪорЪжени сили Ще окаже бла
готворно влияние в света и на-
тиск вЪрху ония сили, които и- 
скат да се продължи надпрева-Хрушчовме под внимание, рата вЪв вЪоржаването. тока и

на по-добра атмосфера за пред
стоящите преговори, предимно

кански страни се 
жителство и отричат св ьрзването със с ьщестуващите олокове. 
От това следва, че от оьрзото и безоолно завършзане процеса 

освобождение на Африка, светьг може да
настоЯваннита

СъветскнЯт сЪЮз Ще демоби
лизира над 250.000 офицери, 
генерали и адмирали.

за това намаляване из- 
премнерЪт Никита Хру-

СГБОТО
иесе
шчов.

различнитена преговорите за 
аспекти по разоръжаването.

„Траен мир и сигурност-про- 
дЪлжил той-могат да се осигу
рят само с пълното н обШо кон 
тролиране разоръжаването и от 
делно с забраната на производ
ство и употребление и с унищо
жението на съществуващите ра

на политическото « 
има само полза. нн.рааоираемн
на ООМ и на световната ооЩественост да изолират силите, ко 
ито в името на колониализма още се сьпротиаливат на това 
освооожденне и създават по този начин опасни 
конфликти и напрежения в Африка.

-затова са

БЕЛГИЯАИЖНРСКМТе събитияогнища иа
В Брисел заседава Конферев 

цнЯ -на „кръглата маса" »« 
оЪдеЩето на Белгийски Които.

На шестото заседание, състо
яло се на 27 Януари, е било ре- 
шено Белгийски Конго да с*а- 
не независим на 30 Юни т. г.

Конференцията продължа», 
обсъждането на вътрешната У- 
редба на Конго. ,

кЪм войниците, той казал „Ва
шата мисия не търпи никакви 
интерпретации. Вие нма да слу
шате Франция| Аз сЪм този, 

носи съдбата на Фран- 
цн8! Всички френски войници 
трябва да бъдат послушни.. . 
Аз имам пЪлно доверие в гене
рал Шал и Пол Делуврие, ко
ито представляват Франция и 
Алжир". С решителен тон той 
е завършил речта си с думите 
нДа живее републиката"! Да 
живее Франция!"

На 1 февруари метежниците 
• започнаха да напускат барика

дите.
ВодачЪт на метежа — ЛагаЯр 

се предаде на войската, а Ортнс 
е в бягство.

Повече от седмицата ултра- 
колонналиститс стопт на оари- 
кадите в /Алжир. ОЩе на АА 
паднаха първите жертви —11

ултраколониали- който

Характерно е, че най-важната проблема на 
Африка е вече икономическото развитие на африканските на
роди. 1 ова идва оттам, че процесът на политическото осеооо- 

ооЩо взето —.--вече е пооеднл или пооеждана

съвременна

кетни и ядрени оръжия.
По пЪтЯ на тази цел решени

ето на-Върховния с/Ъвет на Съ
ветския сЮз е полезен н добре-

ВО.ШИЦИ и
стн. канените надминават 1Р0 
души. оодачите на оунтовницн- 
•ге Ортнс и Лагаиар, укрепени 
с групите си в сградата на ани 
верентета и в /Алжирската кре
дитна компания, не посмяха да 
предизвикат нови крьвопролн- 
ти'*, о бц Франция вилната иа 
протести не се смирява. Гтикога 
до сега народ от на Франция 
не е оил ио-сдинен в защитата

•ждение
н затова изпъкват на преден план проблемите от икономическо 

Ьси 1ките аЗ)рикански страни са изостанали и нера-естество.
звити. А за подоорсниеето на оитовите услови”, за еманци
пацията на тия страни н за създаването на солидна

независимостта, от наи-голЯмо зна-

дошел подтик. _______

Айзенхауер ще йосеши 
СССР

От резиденцията на амери
канския председател Айзенхау- 
ср на 17 Януари бе съобщено 
че президентът Ще тръгне на 
бфиционално посеЩение в СССР 
на 10 Юни т. г. н Ще се задър
жи в Съветския съюз до 19 
Юни.

основа,
върху коЯто Ще се укрепи 
чение е икономическото развитие.

развитилт дИл от света които в същност с векове 
нейното икономическо вЪз-

ЯПОНИЯ-затова Африка с пълно
право иска 
е експлоатирал/Африка, да помогне В Токио и други Японски гра 

дове студенската младеж '« 
демонстрирала среЩу ратифи
цирането на договора аа взаим
но сътрудничество и сигурност 
между Америка и Япония.

оез външна помощ Африка много мъчно оираждание, защото
се измъквала от бедата, а това непременно ои създало

стълкновения из африканските простори, по
нови

извори на тежки 
ловенето африкански страни смятат, че тая помощ трнова да 
получат чрез международни канали, от международни инсти
туции под закрилата на с/оедннените нации, защото не желаит 

помощите да оъдат въвлечени в някаква игра на „вели-

на к^епуоликата. ^ *■**»*■*
1-|яколко дена минаха в съве

щания на Правителството. Г1Я- 
колко дена парашутните части, 
които охраняват град 
не предприеха нищо да спрат 
оуновниците в укрепяването и 
снабдяването им с храна. НорЪ- 

на генерал Шал и на 
френското

БЪЛГАРИЯчрез
ките*\ Алжир

Последният скок на генерал МасЮ Централното статистическо У* 
правление е обявило резултати
те за изпълнението ка Стопан
ския план през 1959 година. 
Изтъква се, че в промишленото 
производство планът е изпъл
нен с 102,4%. За селскостопан
ското производство се казва, че 
са постигнати значителни резул 
тати въпреки лошото време 8 
че производството на основни
те земеделски култури е надми
нало средната годишна продук- 
ци8 от годините на Първата н 
Втората петилетка.

В съобщението на Статисти
ческото управление се казва, че 
въпреки успехите в промишле
ността, на стопанството са нане 
сени големи Щети от страна в» 
предприятията, които не изпъл
нили плана си. Щетите надми
нават 1 милиард лева, което

инвестя

Посещенията на Хамаршелд н МакмилЪн и предстоЯЩи- 
постав8т нооолемата аа африкан-те африкански конференции 

ската еманципация в центъра на вниманието на световната оо
Щественост. /ако към това прноавнм, чс /Хрушчов наскоро Ще 
отпътува за АзнЯ, а Айзенхауер аа Латинска Америка, тогава

които

ченията
представителя
правителство в Алжир Ае_ 
луврие, отправени към бунтов
ниците 
ауЛТаТИ.
стане и

на

може да се 1&иди колко тези неразвити страни,
вЬн от блоковете, или поне симпатизират

по-лесно !не дадоха никакви ре- 
: Остана без

на□о правило са
това, стават по-важни фактори в свегованата политика.

трите наИ-големи световни сили посещават страни, ко- 
до скоро живееха в сянката на великите сили, а в свето- 

ннмаха ка^сво да кажат! + Времената се менЯ-

послед-Вода-
поръченнето на Де 1 ол, 

една седмица.чите на дадено преди 
1\рилата в /-\лжнр достигна ку- 
лминационата си точка и 
1ол се ноиьи пред телевизията* 

Па яцуари вечерта в ге- 
заетана

ито
Девната политика

ват! Страните на Афроази.я и Латинска Америка, стават все
Това е нов, твърдепо-влиЯтелни фактори в световния живот. униформа

пред телевизията Де 1 ол. В 
тон заповяда на воИ 

не смее

нералска
политика, заЩото направля-положнтелен елемент в световната 

ва кЪм стабилизирането на световната оостановка. своята реч
ската, че„ни пасивно 
да се придружи кьм бунта на 
ултраколониалистите, „Редът 

оъде възстановен по

-коЯто сега на практика се пот-
следи

Вярна на своята политика
вЪрждава-ЮгославиЯ с голямо внимание и симпатии 
развоя На събитията в Африка. С африканските народи ни 
свързва венчко, а ннЩо не нн дели. Съществуват твърде ши- 

обективни възможности между африканските страни н
всички полета. 

Съюзния нзпъ-

тряова да 
вс”ка цена . водачите на оунта

КаТО рече една шеста част от 
циите на НРБ аа 1959 година.

тон охарактеризирапьк,
„виновници, които мечтаят един 
ден да станат узурпатори" От 
френския ‘народ генерал Де Гол 

пълна подрьжка, оез о- 
на това което Ще се случи» 

отново е заЯвил, че

рокн
Югославия да се развие сътрудничество на
Нашите мисии, предвождани от членовете на

сЪвет-Аюбчо Арсов и Сергей Крайгер Ясно показват 
Югослави8 ва Африка, готовността и н в

СССРпоиска
гледлнителен

големия интерес на 
бъдеш» да поддържа венчко онова, което допринася за осъ- 
Ществяването на африканските тежениЯ. За това е и разбираемо, 
ч* Югослави8 твърде лесно намира общ език със събудената

Според сведеният* 
статистическата слуЖО 
на СССР, в началото в» 
годината Съветският съ

212 милион®

Ь речта си 
за алжирския народ политиката 
на самоопределението е един-

въаможна политика и е- 
достойна

ствено
динствена политика 
на Франция. 1 ой извикал ,,с1и- 

откажа от таЯАфрика. юз е имал 
жители.

Прес сервас кога няма да се 
политика", В обръщението си



братство 3

Ошчешно-и зоорно събрание на ССРН е Босилеград Във В ре чеха охо.гал Плеяум на ОК на Югославската 
наролна младеж в ДимитровградПодобрение но земеделското производство Купувам избирателя! 

комисия Младежите активно 

участвуват в обществено 

-политическия живот
(Продължение от / сШр.)

Югославските комунисти, 
беио програмата, приета ка то
зи конгрес. Проучвани са мате
риалите ггг пленумите иа СКЮ 
и ССРН. Покрай тона вЪв 
всички организации редовно са 
уреждани беседи вЪрху полити
ческата обстановка 
света, яа новите стопански ме-

На 23 Януари таза годяла О- 
коляйската изоиратеАн* коми
сия за Враге ка околнЯ» ка едно 
от заседаиията ск именува из
бирателни юошем за общини
те. принадлежащи к^м Вранска 
околия.

В избирателната комиснЯ за 
Босилеградска обШквд са име
нувани: За председател на Из
бирателната комиснЯ 
Андонов, съдия на Околийския 
сЪд в Босилеград, за секретар 
на Комисията — Стефан Стой
ков, служител в ОбШннскиЯ на
роден отбор; за заместник се
кретар — Стоян Дончев.

За членове на Комисията: 
Павел Нлкев, Свободан Стоич
ков, Иван Митров, а за техни 
заместници: Христина Влади
мирова, Мирко Насев, и Крум 
Петров.

яе иа сЪЮза а не с частните про 
иаводители. Днес те снабдя яат 
производителите сЪс соргии се
мена. породист добитЬк. изку
ствена тор и пр. Изтъкна 
добивите и 
йони
жеиието иа

то. Предвижда 
вежда, мелиорация яа пасища
та. За подобрението иа земедел
ското производство са изработе 
ни и специални програми за чи- 
ето реализиране се предвижда 
сумата от 803 милиона (за 3 
години)

Цели се повърхностите сЪс 
зърнени храни да бъдат нама
лени (заШото добивът Ше 
величава), овоЩните градини 
да бъдат пет пЪти увеличени 
а пасиШата и горите да заемат 
50 на сто от повърхността на 
Босилеградско.

На събранието се говори за 
по-нататЪшното подобрение на 
стопанството в Босилеград, а о- 
собено на предприятието, което 
би преработвало горското бо
гатство.

В разискванията взеха уча
стие СтоЯн Евтимов, Владо Ми 

Вяра Лазарева. Любен Ар-

се. и вече се про
а осо-

се. че
в теаи планински ра 

са увеличени след прило- дежкяте оргавклацня треби да 
вакяпи ш»рока рачясвктедиа 
рабата. Младежта ше обсъжда 
Обществен** план, програмите 
за стопанското разните на но- 
муната и отделните райони,ио 
мунлдиата система ня управ
ление и ще отчете резултатите 
конто е постигнала до сега.

На пленума се разисква и по 
други въпроси, които ще спо
могнат за по-нлтачъшяото у- 
крепвАве на младежките орга- 
анзлцив н за тяхната ориенти- 
раност иа най-важните задали.

За ръководителите на мла
дежките активи ше се органи
зира семинар, къд то младежи
те щ* се лапозв. нт пи-обстой- 
но с задачите на младежките 
организации и с проблемите на 
комуната.

^ Общинският ком“Т|т на На
родната младеж щ* нзр*6»ти 
програма за работата си, а та
кива програми ще иврябоъчг и 
младежките активи.

Селската младеж пс-млеово 
трябва да ч 1еиува н кошера-

На зО язуари в Димитров
град се сът.ч р/ззирево пле
нарно заседгмае на Обшввсквя 
комитет на Народната младеж 
от Димитровградско, на ковто 
присъствуваха 80 младежи- 
членове на плевума н рътово- 
дятелн иа младежките активи 
по селата и предприятията.

На пленума е пднсъттвувал 
и представител иа Общ^нс&ия 
комитет *а СКС Начо Станншев 
и др. обществени и и ръково
дители на комуната.

Пленумът е обсънл пред
стоящите задачи ва младежка
та организации н някои орга
низационни въпроси.

Доклад за предстоящите за
дачи изнесе председателят на 
Общинския комитет на Маро- 
дната младеж Р*Пко Зарков, а 
в разискванията тези задачи 
бяха разширени ■ конкретизи
рани.

В доклада, и в разисквани
ята, се изтъкна, че младежките 
организации от Димитровград
ско досега са въ^вялн в крак 
с времето, като са се борили

агротехническите 
мерки. I 1а овощарството 
вотновЪдстното Ше се обръщ*

У нас и в и жи-
11ван

се у-*'т

9

Представителите на национа
лното малцинство заемат голЯм 
брой места в органите на вла 
стта. Така например от 72 от- 
борника в Околийското вече 10 
отборника са от българското 
национално малцинство и 10 
от шиптарското. Във Вечето на 
производителите на Вранска о- 
колия също има отборницн 

от малцинствата. В Общин
ските отбори положението е о- 

о- Ше по-друго. В Босилеградска-
сто- обШ.ина всички отборницн са от 

българското национално малцин

тов. 
сов и др.

На края конференцията взе 
решение в чест на Петия кон
грес на Социалистическия сЪ- 
Юз и на предстоящите избори 
за отборницн на народните об
щински отбори между първи
чните организации на ССРН да 
се проведат съревнования по из 
пЪлненне на всекидневните 
бШествено-политнчески и 
панскн задачи.

Членове на С< ц-а.т сНичесн
и залесяването

я съюз участвуваш

ропрнПтиЯ у кае, аа подобрение 
производ

ство, яа нуждата от съюзване 
иа частните производитеми с 
кооперациите. Изтъкна се, че 
някои организации не схващат 
голямата нужда от идеологиче
ско-политическа дейност. Без 
широко разяснителна дейност 
не могат успешно да се прове
дат акциите, които предприе
мат първичните организации. 
През изтеклия двугодишен пе
риод са изнесени 165 сказки с 
около 10.000 прнсЪствуваШн и 
проведени 32 митинга с около 
25.000 прнсЪствупаЩи. В докла 
да така също се подчерета, че 
членовете следят ежедневния и 
седмичен печат. Най-много се 
четат следните вестници: ..Бор
ба", „Политика", „Братство", 
„Комлшст", „Задругар", „Сво
бодна реч" и др. Изнесоха се 
и резултатите на културно-про- 
светниЯ живот, но се подчерта 
че са нужни усилия той е бъде 
Ще да се подобри,'.

и по-нататЪк главно внимание. 
Огромни плоЩи са засадени 
сЪс орехи, малини, цариградско 
грозде, ябълки и пр. Ще се 
предприемат нови мероприятия 
и за подобрение на овцевъдство

на земеделското

ство, докато вЪв Власинската 
обШина от 63 отборника 36 са 
българи. ’ ,2.„еЕвтим Рангелов 

__ Босилеград -

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ЩОК НД;ССРН^З^НИШ

В Предизборната кампания активно 

ще участвуваш всички обществено» 

Политически организации
обШности. Запозна-

д ——_____;■ ■
На 25 януари п Ниш се сЪ- 

стоЯ заседание на Председател
ството на Околийския отбор на 
ССРН, на което прнсЪствуваха 
и председателите на общински
те отбори на Социалистическия 
съюз.

На заседанието се разгледа
ха редици въпроси вЪв връзка 
с подготовките за предстоящите 
избори за отборницн на народ
ните отбори, както и за полити 

дейност на Социалисти 
сЪЮз в предизборната

гьш-лг... ле
ността на комуната е увеличе
на, с оглед на големите задачи, 
конто тя Ще трЯбва да решава, 
Председателството препоръча, 
в първичните организации да 
се проведат широки разисква
ния за кандидатите. А да бъ
дат предложени най-добрите и 
пай-способнитс. Трябва да се 
води сметка и за теза е отбори 
те да влезат и представители 
на младежта и иа жените.

За координиране на предиз
борната дейност при Околийско 
то председателство е формира
на Изборна комисия, а препо
ръчано е подобни комисии да 
бъдат формирани и при общин
ските отбори на ССРН.

жилишните 
ваие на нашите хора с нашия 
досега изминат пЪт, с успехите
на нашето стопанство, с народ
ностопанските планове на Рспу 
бликата, Околията и Комуната, 
с ролЯта на Югославия в днеш 
ната международна обстановка 
— това са политически задачи 
на Социалистическия сЪЮз 
предизборната кампания.I»*"•1

УЧАСТИЕТО НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В 
ТРУДОВИТЕ АКЦИИ На заседанието се изтъкна, 

кампанияче в предизборната 
трябва активно да участвуват 

обществено — полити

ческата 
ческиЯ 
кампания.Членовете на Социалистиче

ския сЪЮз от Босилеградско а- -венчки
чески, културни и други органи 
зации и сдружения, както и о- 
нези организации и учреждения 

своята

пните. Гя т^яова основно да се 
запознае с перспективните пл« 
нове з.1 стопанското развитие 
аа р< йана. За тля це-< ще се 
организират ъа> щ .и на мла
дежта с ръков^ао мг ля с На зе
меделските коооера иь от СЪ 
ответпите рай ни.

Пленумът е решил младежтд 
и тази година да участвува ма
сово в мд.дежките труд. ви ак
ции иа Авг^ПЪТЯ, а Така СЪЩО 
на Общаната щ оъде предло
жено, СдНл МЛоДсЖКа трудова 
бригада да участв)ва в акции
те по благоустрояването па ко 
мунйТа-особено аа ивграждввв 
иа аъ ищата.

за разрешаването па редица 
Бъпроса яа общ^гтвеио-полити- 
чгг/.гя и нкоиоонч скя живот 
ял Комуната, а велссятя мла
деж ое е варезнла в първите 
репици иа борбата за органи
зиране ня аисо^олобивна про
дукция в селското стопанство 
за рязгръштне на по-широко 
сътрупничегтво гъг земедел
ските коопеоацни които игра
ят най-значителна роля в за
силването ва земеделското про
изводство.

Младежта е покачала побри 
резултати и в богбата за кул- 
гурно-проев^твото и идеологи
ческо-политическо шпигяие, а 
ней тото участие в гътоволннте 
органи на общественото упра* 
вление и работническа самоу
правление е било твърде 'шре- 
зултатво.

Никой не м^же да отрече у- 
спехите е заслугите на младе
жките активи. Никсй не отри- 
41 тяхното пейчо участие в 
борбата ва б1агоустройзане на 
Роаивата н на Комуната, но 
силите ва млапежха далеч на
дминават онова, което е пости
гнато. Нужно е значи разгръ
щане на по-широка активност 
на младежта в селата, в пред
приятията и в градя. Тъкмо за 
тгва е свикан Пленумът. ТоЙ 
Т1 ябва да бъде договор за о- 
чертавзре ва задачите, зя из
работване на една програма иа 
работя и за определяне насо
ките нз тая актявност.

Председателството на Околи
йския отбор смЯта, че в ценгЪ- 

политическата дейност на

ктнвно участвуваха <в социали
стическото строителство на своя 
край н на родината. Чрез мес
тно оамооблагане са повдигнати 
овоЩнн наеажденнй на плоШ от 
185 хектара, а с доброволческа 
работа 89 хектара, нлн 274 хе- 

Стойността на тези ак- 
вЪзлиза на 3 милиона дн- 

Залесенн са с участието
ССРН 700 хе-

ра ка
организациите трябва да бъде 
обсъждането на материалите от 
Втория пленум ка ЦК на СКЮ 

X пленум на Съюзния от
бор на Социалистическия сЪЮз.
Особено се подчерта, че на пре
дстоящите предизборни събра- 

митингн

конто по естеството на 
работа се занимават с агитация 
и пропаганда — вестници, кул
турно — пропагандни центрове, 
културно — просветни общно
сти, радиостанциите, работниче 
ските университети и др.

жените не

Изхождайки от решекиЯта и 
разискванията на Председател
ството може да се очаква широ 
ка обществено 
активност на първичните орга
низации в предизборната кам
пания. С тази активност орга
низациите и организационно 
Ще укрепнат и с добри резул- 

Ще посрещнат ПетиЯ кон- 
Соцкали етическия

и от
политическактара. 

цин 
-нара. 
на членовете на

В селата кЪдето 
посещават редовно политичес- 

сЪбраниЯ да устройват

ния, конференции и 
трябва да се разясняват досе
гашните успехи на комуните и 
да се изтъкват предстоящите 
задачи; да се подчертават но- 

обЩествени отношения, ко

ктара голннн и мелнорнранн по 
80хектара пасиЩа. Само

съ-ките
брания специално за жени и о- 
собено да се поработи сЪс они- 
я, които за първ пЪт Ще гласу-

вече от
младежите в тази акция са да- 

20.000 трудочаса. тати
ли повече от
Младежите са участвували н 
строежа на младежката автома- 

„Братство—единство’. 
От строителството са се завЪр- 

13 младежи като ударни-

вите
ито създаваме и да се изтъква 
ролята на местните отбори и

грас на
съюз.

в ват
с оглед на това, че отговор-

гметрала

I Пленумът прае рашенаето 
да с« образува в Щаб ва млд» 
дежхите трудови бригада

Важва решения се взеха а (4 
подготовхата на феетввала аа 
бзлгарското национално мал
цинство, който всяка годяиа са 
провежда ва 2.5 май — Дена 
аа младостта н рождения два 
аа другаря Тнто.

Младежките самодива ко
лективи трябва още сега да ва 
почнат с подготовките са.Про» 
грамата трябва да бъде още 
по-качествена отколкото арка 
миналата годава. Наскоро ща 
се образува Отбор аа чеетау- 
ване аа Деня ва младостта ■ 
ще се формират комисии, коа' 
то ще вмат за цеа да обааада 
яг младежките самодейни ко
лективи н да вм дават аапът^ 
стввя в работата по подготовва 
иа програмата.

сШ рани.
Комбинатът Подготви и .. 

*якои аруги новини: Приив■ $ 
водство на ав иомобилни гу * 
ми аа ивтомобила „Застава 
П00,‘ ва автобуси и редица 
зруги Поедмеши. Разв ят на ^ 
комбината може да се илю- % 

Шрира и със статистически * 
данни: 1956 гОдини, наПри 
мер, са Проивведени 2.869 000 
чифта кожни, 5,023.000 чиф
та гумени обувки, 1.597 Шо
ка Пневматични Произведе
ния н 1.870 тона гумени те 
хничееки сШоки.

наля
цн. а еднн е получил Орден на 
труда I степен. Голямо е уча
стието на членовете и в строе
жите на училищата, 
в благоустройването ка 
и пр. В редица села от Боснле- 
градскю през тазн година Ще 
бъдат завършени големи коопе
ративни домове. За отбелязва
не е строежа на нов пЪт ТлЪ- 
мнко—Караманнца, Босилеград
—Ресек н др.
Босилеградско чрез пЪу ( Кри
ва Паланка е от огромно сто- 

зкаченне, Ше стане въз-

I НАШИ ПРОМИШЛЕНИ ГИГАНТИ

„БОРОВО“ 

комбинат за кожи и обувки
1пЪтнЩа,

*селата

I изработени с кой - нова те
хника, наПример Шьй нарече
ната „лепена о^увмг, която 
По-рнно не е Произвеждана 
у нас.

Не По-малко амПре^ивен 
е обемът на Производството. 
СПоред производствения План 
През тази година Комбина
тът ще Произведе 11 мпла- 

300 хиляди чиф Чи ко- 
гум. ни обувки Това 

значи, че до края на 1960 
година 2/3 от населението 
на Югославия ще мог- Ш да 
сВ куояШ Псеаи-, чифт обув- 

фабричная знак ,Бз-

2 .Бврово' това е надпис, 
? коЬпо може да се види над 
у входовете на 480-те магази 
б на в многошо наши градове 
Й в паланки. През тази годи- 
\ на още 30 магьзичш ще бъ- 
$ дат отворена, така че най- 
* големия п югославски комби; 
4 но Ш яа кожи и обувки ще 

около 511 свои магазина,

Свързването на

панско
можко използуването на горско 
То богатство н на рудите, с кон 
То е богат този край.

Сгрон сн далекопровод Въ
рла чеТрн—Босилеград. 3 него
вия строеж Ше се изразходват 
140 милиона динара, която су- 
Йл е отпуснало Изпълнителното
вече на НРС. ПрааЯт се шнро>
кн изследалания на рудното бо
гатство, чнйто експлоатация на
скоро ще стане най-в4жнйя о» 
ТраеЪл на промишлеността в 
Босилеградско.
ПОДОБРЕНИЕ НА ЗЕМЕ
ДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТ

ВО
През 1958 година земеделски 

Те кооперации са направили сто 
КОоборот от 228 милиона и ре
ализирали печалба от_30 мнлно 
Иа динара. През 1959 година 
Тези цифри Са увеличени. През 
изтеклия период кооперациите 
аавочнаха да се ориентират към 
земеделското Производство. I е 
станах* носители Ва модерното 
нтдалне й рижка много а яда

През миналата година на ^ 
Пазарите бяха изнесени 3,572 % 
хиляда чифта кожни обув- у 
ки; 7,592 000 чиф па гумена | 
обувки; 2 113 Шона ПневмиШи * 

Произведения и 2.593 то \ 
на гумени технически стоки. :

Може би това увеличение ’■ 
ш раз:Ш'-яние на три Гидиьи 
не изглежда особено значи
телно, защоШ" сме свикнала 
с много й -големи и по бъо 
ви скокове. Но шрябви да се 
ама Пред вид, че е Шоза Пе
риод в ПрсдирьЯ Пиеп.о не са 
извършена йо-значиШелна ан 
веешиционп вл ажетя. В 
тази год .яо, обаче м гат 
д„ се оч1 кваШ забележите- % 
лни Произвол: нве-а резу ша | 
Ши, 3 що йо кнлехШивъШ * 
вложа значителни средства } 
за рекочстр\кция 
Фъшно модернизиране на свои 
15 цеха.

ама _ „
Пръснати По цялата страна 

Йсеница до Гевгели Вся 
ка сутрин десеШлв вагони 

йълни с н й-раз 
обувки и гумена 

излелия излизаш от мно- 
гпбрвйните цех< ве на комби 

ПочШв всека месец 
някое ново Произведе

она а чнижна а
от

По вататъч бе взтътвато, че 
младежката активност ве е ве
що. което стов въч от актив
ността на другите организация 
и ва нашите голждгвн. Мла
дежта участвува въз всичките 
акции, които им-т насодополе- 
зяа цеа. Затша и общтте з«- 
з чи н- Партвягг, Социалис
тическия съюл и другите ор
ганизации 31 подобрение иа 
и:вч<ата форми ва ж-вота ва 
н>шите хор! са в задачи на 
мдазежтвта грг,-Ргз-цРЯ _

Изборите па общи веки 
колнйекя етборвицв, които ще 
се проведат през месец март 
дават ва мчадежквте оргавв- 
запан възможност за разгрзща- 
не ва щарока активност. В мда

или камиона
лична

ки с 
рово"

Но не само югоглавяните 
консумират арои <водството 
на Б рово Произведенията 
на този комбинат, особенно 
обувките „рам-шивона“ а 
„леиена“, игумените лачени 
ботушка са си спечелила, 
к‘КШв казваш в Пред /рпяШа 
еШо, Пълн 1 афармацья на па
зарите в Анг ‘ИЯ, Белгия, 
Холан доя, И ти, Иоолан, 
Алжир, ЗаПадна Геомания, 
Судан, А'ю йт, СССР, Пол
ша, и в много други

ната, а

ние^3*лето със задов лство 
Пнаемат консуматорите.

Така ще бъ ле и През Шава 
година: над 300 р зшчнимо 
дели обувки, о •> детските до 
позна” вЮе раб отнически гу
мена ботуша, ще се Произве 
ждаШ в Комбинати. Само 
Поез Шазп годан „Борово' 
ще изнесе на Паза я 180 но
ва модели обувка от ко
жа а гума, а между тях 

а такива хоиЮо са

и о-и ао наШо

Прее-сррвпе
Щ4 ама ******
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ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ — КАМЕНИЦАВ
I.

КАКВО
СТАВА

В УШз!?

СигналиВИСОК: ЖИВОТНОВЪДСТВО 

ПРЕДИ ВСИЧКО
НЕ ПЕЧАЛБИ, А ОРГАНИ- 
ЗИРАНЕ НА БОРБА ЗА. 
ВИСОКИ ДОБИВИ И КАЧЕ
СТВЕН ДОБИТЪК

След прочетения доклад на 
родителско-учителската среща 

Основното училище в Ди
митровград, един от родите
лите постави следния въпрос: 
„Какъв е тори УШЗ клас в 
кой го от 23 ученика 18 имат 
слаби бележки? Това е неус
пех не само за учениците, но 
и за учителите ?“ Наистина, 
тази паралелка заслужава 
внимание. Защо е така? Кла
сният наставник даде следни 
те обяснения: там има една 

които са ми-

КооперациЯта е намерила н 
отговарящи форми на съдружие 
сЪс
През миналото лято, в съдру
жие с производителите, коопера 
ц и Ята е имала „на млЯко” 500 
броя овце. ОпитЪт показа, че 
този начин на съдружие е от 
двустраннна полза и в Шейсе
тата се предвижда, броят да се 
увеличи на 1000 овце. Същсврс 
мснно Ще се премине и кЪм у- 
гоЯванс на 300 овце в съдру
жие с частните производители.

А от две години насам коопе
рацията провежда меринизнра- 
не на овцете вЪб всичките села, 
конто обхваЩа.

тели да измеиЯт старите поро-

Коопсратнвннте планове за 
развитие па овцевъдството са 
скрортнн, но все пак обеми- 

декара, с които разпо
лага фермата Ще се.използуват 
за сспсрзата. 250 декара са за
сети с тази култура, 150 Ще за- 
ссЯт през пролетта, а останалите 
най-кЪсно до 1961 година. О- 
свеп това са направени всички 
нужни приготовлипнЯ за купува 
не на ливада в „Гъргурпчки 
рид”, чнЯто повърхност изнася 
1,400 декара. Тазн ливада, ко- 
Ято Ще се използува за сено, 
а не за паша, Ще струва около

Земеделската кооперация в се 
ло Каменица смятат за най-до
брата кооперация от съществу
ващите ' три вЪв Висока 
Включила в себе си селата Се
нокос, Каменица и, Изатовци, 
тЯ има добри условия за разви
тие на всичките отрасли на сел 
ското стопанство, особено на зе 
меделнето и животновъдството.

В същност '» тая по.сока вър
ви тя от две години насам. Тр- 
гвайкн от това, че Висок не е 
Банат или Загорнето, конто са 
познати на внеочкия селянин, 
тая кооперация настоява да из
ползува приррдннте условия и 
съвременните методи в селското

дн. тно не е предприето успеха 
да се подобри-работв по крь„ 
жопи със слабите ученици 
както това практикуват в Пв 
рот, ие оа положени никаква 
по-сериовои усилия да се раз 
говлря с родителите на уче
ниците, да се иска помощ в* 
училищния отбор, да аедмз-
делят най-недисциплиранвте 
ученици и пр. Дори имаше 
вамеци, че някои ученици, 
бъдат оревадени на • евдията ■ 
за нарушения!? И тав 
бава! Нима това не а ийнвя- 
та на най-малкото съпроти
вление ? Нима са изчерпва, 
всички педагогическо-възпи
тателни методи? Нима това 
наистина са непоправими у. 
левици? ч

И улителите и родителите 
заедно с училищния отбор 
трябва да разгледатоща едв)* • 
пьт въпроса за тази паралел
ка и да намерят най-добри 
начини за превъзмогване ва 
слабия'успех, защото аао у*, 
ка остане, както каза онзи 
родител, това ще бьде неус
пех и за самия учителски ко 

М. Младенов

производители. вчастните

сти. Управникът на кооперацията 
ДимнтЪр Славков има свое мне 
ние за работата на кооперацията 
нейните задачи и за възмо
жностите на Висок:

— Висок не е пустиня, както 
казват нашите селЯнн, които са 
вндЯли Банатската раш-ннна и 
Загорнето,'но не и работата на 
хората там. Висок има свои о- 
собености-почвени, климатичес
ки и други. Но Висок има бо
гати пасбнЩа, подходяща почва 
за фураж, равнини край реката. 
Това значи, чс ни трябва нсЩо 
друго-наука, агротехника, сЪвре 
менен метод в животновъдство
то и упорност и вяра в научните 
достижения. Кооперацията няма 
за цел да печели, тЯ обслужва. 
Иска да помогне на хората да 
станат добри и заможни стопа
ни и затова нашиЯт пЪт, който 
и сами можете да видите по
ложението ин и в плановете, е 
кЪм животновъдството и ’модер 
пото земеделие, но пак казвам- 
преди всичко кЪм животновъд
ството.

група ученици, 
нали петнадесетата и които 
са недисциплинирани, там са 
учениците от селските учили 

които са -дошли със сда-ща,
би анания; техните родители 
не са показали 
интерес за успеха на своите- 
деца и пр. Родителите отвър- 
щат, че не са били запозна-* 
ти с положението, а учители
те казват, че те са ги викали 
на съвещание, но учениците 
са премълчали тевя. С една 
дума: от една страна оправ
дания, от друга—обвинения. 
А класът е със слаб успех !

Такова мнение за този клас 
учителският колектив има не 
от вчера. И нищо по-конкре-

ЗЕМЕДЕЛИЕ, НО МОДЕР
НО ЗЕМЕДЕЛИЕ

достатъчен

Високите добиви, които на
шата страна постигна през из
теклата година, предизвикаха 
селяците от Висок да се заин
тересуват за високодобнвннте 
сортове. Към това ги накара, и 
опнтЪт на иЯкои производители 
конто и миналата година на ма
лки парцели опитаха „чудотвор
ното семе” и получиха много 
повече зЪрно отколкото от оби
кновените сортове пшеница.

Земеделската кооперация в 
Каменица правилно разбра стре 
мленнето на своите членове, на
време им осигури качествени се 
мена. И не само това. Тая коо
перация първа даде трактора си 
да изоре нивите на частните 
производители от Брайкозци,
Изотовцн и Каменица. За прЪв 
пЪт в историята на Висока, 
трактор пусна бразда във ни
вите му. 130 декара от 190 те, 
колкото дадоха частните произ
водители за съвместна обрабо
тка, бяха изорани с трактор.
Като. никога хората завършиха 
есенната сеитба на време и сега * на важни решения, 
спокойно гледат колко голяма

лектив.

М. Н. И

Из^Общииския народен отбор — Димитровград

С ЪВЕТИТЕ РАЗИСКВАТ И ПРЕДЛАГАТ ■ ■ ■

жданите пред общинските орга- 
ниг пред съда и 
организации.

Отделно 'внимание бе посве
тено на предстоящите избори. 
Съветът е изслушал доклада, на 
началник Отдел за обШо управ
ление за състоянието на подго
товките за изборите. Той е у- 

членовете на Съвета, 
че избирателниете списъци са 
проверени и се работи върху 

. тяхното окончателно уреждане. 
Съветат даде предложение и за. 
борят на етборниците, като о- 
предел за Общинското вече 45,

. а за Вечето на производителите 
31 член.

, , Съветът;' е * бп ре делил ;й Ко

за вътрешната организация наобШеОбщинските органи на
О- стопанекнтеорганите на управлението в 

бШината, за бро.Я на служители- 
предстоя-

ственото управление — съвети
те — са особено активни в тези 
дни. Предстоят: гласуването 

. на общинския бюджет, новите 
избори за обШинскн и околий
ски етборници, Общественият

Общината; приемането - на производителите, 
които Ше

6'Ьдат основа, за по-нататЪшно-

ИаГ те и подготовките за 
Шите избори. Съветът е предло 
жил и броя на членовете отбор- 

ОбШинскотб и Вечето

—
милиона динара. До краП па 

1961 година Ще се построЯт о- 
Ще три овчарника, от конто два 
в„ Гъргурички рид” 
село Изатовци. С постройване- 
то на тези овчаринци, п с купу 
ваието на ливадата, Ще се об
лекчи отглеждането иа овце. 
Трите овчарника трябва да н- 
мат капацитет 900—1200 овце,, 
а това зпачи, че фермата Ще 
може да отглежда над 1500 бро 
Я, когато е използуват и стари
те овчарницп.

начинстопанисване и по този
да подобри селското стопанство 
на Висока.

Животновъдството,

ници в
план на

според
мнението на специалистите, има 
най-добри убловнЯ ;за развитие 
«Ъв Висока. ’ .Големите и каче
ствени пасбиШа .и-3 Стара пла
нина, и подходящи почви за от 
глеждане на есперзета и други- 
Фуражни ^чрани нйзните, да- 
-<ат основата за едно силно раз
витие на този Клон от селското 
стопанисване, 
на хората от Висок потвържда
ва това мнение, заЩото Висок 
е (живял от животновъдството, 
а не от земеделиетр, което е би- * 
ло само допълнителен, клон за 
препитание.'

Кооперацията .в Каменица 
знае това много добре и затова 
и насочва наЙ-голЯмо внимание 
кЪм развитието на "интензивно
то Животновъдство, особено на

п един в ОбШината според предложе
нието наСъвета за 66Шо упра
вление трябва, да има 76 служи 
тели и работници. Вътрешната 
организация на об.Щинната Ще 
бъде изменена. Ще се образуват 

Отдела, които Ше вЪклЮ- 
всичките

ведомил
е разликата между високодобнв . то успешно, развитие 
ната и старата пшеница. Жътва 
та, който вероятно Ще бъде до
бра, оШе веднаж Ще покаже, че 
Висок има земя, която може да 
осигури хляб за населението,

На 25 Януари заседава Съве
тът за обШо управление и въ
трешни работи и взе редица 
решения, конто чрез съответни
те общински комисии Ще бъ-

два
. чат в себе си почти 

служби на ОбШината. Съветът 
дава предложение ОбЩинският 
отбор да образува и служба За: 

. правна заШита и помоЩ на гра
жданите, която Ще застъпва гра

обШинскиЯдат предложени на 
отбор за приемане.

Между тези решения са: Ре
шенията за изменението и допъ 
лнението на обШинскиЯ Статут,

но трябва да се напуснат стари
те методи на обработка. А коо-

оЩе
Вековният опит

перациЯта Ше си получи 
стотици съдружници от селата.

: -ИПШШ1ШШШШШШШШШ1Ш1111Ш1Ш11ШШЩ шт

ПГ!
КОГА ЩЕ 
ДОЙДЕ 
ТЕХНИК ?

В тютюневото предприятие — ДимитровградШ=:

Предизборно синдикално събрание ■

-'V2 №в
в -.чСНа 20 януари в Дими- тъкна активната работа на 

тровградското тютюнево групата в предприятието 
предприятие се състоя и участието й във всич- 
предизбарно синдикално ките акции за благоустрой 
събрание, на което при- ването на града. След из- 
съствуваха всичкитютюно насянето на доклада се 
работници и представите- развиха разисквания, в ко
лите на ОК на СКС в ито взеха участие почти 
Димитровград Начо Ста- всичките, членове. Бе под- 
ничев и на Синдикалното чертана нуждата ог за- 
вече— Милия Станчев. силване дейността по кул- 

Доклад за работата на турно-просветната работа 
синдикалната група изне- в предприятието и се взе- 
се тютюаоработначката ха редица решения за ор- 
Загорка Матич, като из-, ганизационното укрепва- та група.

Ещин избирател от е. Долна 
Невля ни нвпраща следното 
писмо:

„Преди два месеца в наше
то село се състоя събрание на 

■ избирателите на което При
съства и делегат на Общин
ския комитет оШ Димитров
град. Делегатът изнесе Пред 
избирателите хубав доклад 
за политическото Положение 
у нас и в света и Шо на така 
Популярен ез/к, че есчики сел
яни добре го р;збр'ха. След 
това стенаха разисквания 
бяха обсъдени V някои наши 
месШни въпроси 'тона дума 
а 3 I училището То Шрябв I да 
се разшири. Другарят оШ Ди
митровград отговори, че Шо- 

лесно 41 че Шой ще се за
еме с шопа Общината да из
прати веднага техник, който 
да направи План и да каже 
какви материали са нужни и 
как трябва да започне рабо
тата. Яаиха се и други хора, 
коиШо изтъкнаха, че Невля и- 
ма нужда 6Ш Пп-голямо учи
лище зс щоП'0 Шук учат и де
цата оШ Всрзар, Г. Невля, 
Скъпвеница, Врабча и Било. 
Пповеде се и гласуване: дали 
всички избиратели са съглас
ни да участвуват в акцията, 
Всичките избиратели повдиг
наха ръцете си. Значи, всички 
бяхме съгласни. В тези зимни 
дни ние можем да отделим 
доста време за обществена 
робота. Делегатът си записа 
в тефтер :еШо нашето искане. 
И до Шук всичко е хубаво! Но 
оЮ този ден изминеха два ме 
сеца, а обещ тия техник не 
идва! И хората, коиШо изя
виха, че са готови да работ
ят разбира се негодуват и 
се Питат да не би другарят 
да е изгубил тефтерчето или 
Пък онези от общината не и- 
скаШ да ПраШяШ техник!? И 
околните села са гоШови да 
ни Помогнат с работна ръка 
и материали. Затова ние Пи
таме: другари, кога ще дгйае 
обещания техник?

Иван Дончев, зем. Произво
дител от Долна Невля

Коммтар е излишен ! Наши
ят читател е пазел какво тря- 
бМ.

не на синдикалната група.
Събранието бе привет- 

ствувано от др. Начо Ста 
нишев, представител иа 
ОК СКС в Димитровград 
който изтъкна ролята на 
предприятието за създа
ването на младо рвботни- 
чество в града.

,, . мисии за съставяне на избира-
На Събранието бяха из- телните списъци & малките сто*

брани кандидати за бъде- Пански предприятия И е пред
ложил Комисия за кадрови вЪ« 

1ЦИЯ упрЗВНТелен И контро проси, която Ще се заеме сЪс 
лен отбор "В синдикална- систематичното изграждане на

кадри за стопанството на Димя 
тровградско.

овцевъдството.
През 1958 година кЪм-коопе

рацията е била приключена поз 
натата Изатовска ферма, тЯ й 
сега си остава добре подреден 

коопе-

'•ч

селскостопански цех на 
рациЯта. Трите овчарника, от 
конто един .в. Стара планина, 
служеШ. за летни дни когато до 
оитЪка е на планината,, могат 
да поберат над 700 овце. Освен 
това фермата има и разплодна 
станция за едър добитък и сви 

с която обслужва, частните 
производители. Все пак най-го- 
леми грижи полагат за овцевъд 
ството. От 350-те овце,, колкото 
ги има в настоящия момент, 130 
броя оа от мериносова порода, 
А този брой в следващите две 
години Ще се увеличи на около 
900 овце. Това увеличение Ще 
ровлиЯе и частните прокзводи-

не,

г. м.
ва е I жиш за имота. Трудно организира жените за 

е, но вярвам, че ще се провеждане на редица 
справиш с всекидневна акциии и особено се е

проявила в приготовле 
Милица схвана, че та нията за 8 март—Ме

ка трябва да бъде и се ждународния празник 
зае с домашната работа, на женатв,
Нейното домакинство Тия дни женското 
по нищо не се различава дружеството в Петър- 
останалите в селото. У леш ще започне е при 
дома си тя бе и мъж и готовленията за Тър- 
жена. Същата година жественото празнува- 
тя засади тютюни взе не на 8 март. Те Ще , 
за него около 50 000 се представят с под- 
динара. Тя сама сече- брана програма. Меж

ду жените, които у- 
частвуват в подготов
ката се намира и Ми
лица. Тя винаги отедлй . 
време когато става ду- ■ 
ма за обществена дей
ност. А всички знаят* 
че у дома й я

е позната всекидневната рвбота. 
само като примерна до На осми март, кога- 
макиня. Между стоте то салонът се изпълни^ • 
членки на женското и когато мъжът й Ми* 
дружество Милица П« ко с децата ще бъде 
ново е една от най-ак- в салона, тя ще ги по- 
тивните. Тя редовно здрави от сцената, 
посещава събранията, Б. АСЕНОВ

ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ та работа.
Из НОО—ДамаШроягршд

Разисквания йо бюдже
та на Здравния дом ЖЕНА-Д ОМАКИНЯ 

И АКТИВИСТ
- -V

На 25 януари Общин
ският съвет за народно 
адраве и социални грижи 
е имал заседание, на което 
покрай другите въпроси 
бе обсъден и бюджетът

За нея в село Петър 
лаш казват: „Тя е при
мерна домакиня и ак
тивист!“ И навярно]Ми- 
лица Панова е такава.

Още в Смиловци, 
преди да се омъжи за 
Митко от Петърлаш, 
тя бе известна със сво 
ето трудолюбие. Завър 
шила VIII клас на основ 
ното училище, където 
така също е била ак
тивна в младежката ор 
ганизация, тя пое рабо 
тата в домакинството, 
но същевременно не 
преставаше да бъде ак
тивна и в обществения 
живот [на селото. Де-

сет годинй тя йсивее в- 
с. Петърлаш. Сега има 
две деце. По-Старото 
вече е ученик в II от
деление, Един ден мъ
жът предложил на Ми
лица *ой да напусне 
селото. Нямат голям' 
имот, който да изис-/ 
ква труда на двамата> 
а нуждите растат.-Мит 
ко отпътува за Пирот 
и оттам се върна с 
окончателно решение:

— Намерих работа. 
Ще работя в едно тър 
говско предприятие... 
след някоя година ще 
минем всички в Пирот. 
Ти отсега ще се гри-

ше дърва, грижеше се 
за децата, обработваше 
имотеца... и участвува
ше във вСички трудови 
акции, които се орга
низираха в селото. До 
ри беше между първи
те в тези акции.

Но тя не

на здравните учреждения 
— Аптеката и Здравния 
Дом.

Съветът обсъди пред- 
лЬжения бюджет и реши 
той да бъде приет с мал 
ки изменения. Бюджетът 
Ьа Здравния дом изнася 
22.927.000 динара. Пред
полага се, че цените на 
прегледите и услугите ще 
бъдат повишени везначиг 
телно, но за сметка на то 
ва ще бъдат подобрени 
прехраната
хигиената в болницата.

чака

на болните и

Н.
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ни*. П^добяо е по южежягго п 
по яЧкои друг* предмет». Пър
ви КЛАС СС НужДАС С»Т (ТрИОМ1*
помоШ та да може Д* екхддее 
н'жкпте амАНмЯ, за да може по

ДА к Ьрям!

родителско-.' чителската 
срсШа. по случай з^аЪргскА^ 
на пЪраото полугодие, 
черта, че в първите класове у*с- 
асдЪт е по-слаб отколкото в о- 
станалнте, Спомеиа се п това. 
че тази година се работи по но- 

вЪ- 
н че то- 

„да

НаМесечна притурка 1 февруари 1969Брой 1
се пол-

МЛАДЕЖИТЕ СА ГОТОВИ 

ЗА ВСЯКА АКЦИЯ
\ нататък нормално 

Помои искат първокласниците 
от своите преподаватели — ну- 

ее организира работа

1
1

ва учебна програма, че са| жно е Да 
по кръжоци чрез конто да се 
попълнят техните несолнднн знл 
ння. Едвам тогава те Ш© бЪдат 
способни дЬ закрачат 
учебно го дело както това наме
ква учнлиШната реформа н но
вата учебна програма.

ведени нови предмети
Шс трябвава поколение 

пробива лед . Въведени са и ре 
днца други нови облици на у- 
чебно-вЪзпитателната работа. .

разтвор с Р. Зарков, председател иа ОК на Народната младеж
така взадачите, които ще 

Т' й ни
та за висо*в дебиви в с леко- кието ва 

се постаьят пред тях. 
съчбшч:

нвята да тръгне към нови по
беди в обт-ствеио-политичес- 
клта си л< Йяост. Ето, яие вече 
сме запланували провеждана аа 
младежки пленум в Димитров
град и на него ще разискваме 
по всички въпроси, които се 
нябелязаха и там. Идеологичес 
ко-пнлитическото изангене ва 
членовете, една по-голяма ак
тивност на селската младеж за 
развитие на всичките форми 
нл съдружие със земеделските 
кооперации и подем иа бор^а-

то производство, младежкия 
културно-згбйвен живот н бла- 
гоустрс йвгвето на нашата ко
муна това ще бъдат основите 
на пашата активност.

Всички тези вещл бяхз пред
мет н« разискванията иа т*я 
конференция и сега остава да 
ги провеждаме на дело и у 
нас.

Учениците нЯмат учебници по 
тези нови предмети, та са при
нудени да учат от няколко уче
бника. От друга страна, в пър
вите класове има ученици, кон
то са пропустнати на приемния 

дошли от

— Младежите са готова за 
всяка акиья Впрсч» м досеггш- 
ната активност, която н_* е пре

И младежката организация, н 
учителския колектив, и учениче- 

обШност и всички оста
нали фактори 
за учебно-възпитателното 
трябва най-сернозно да разгле
дат въпроса за успеха на пър- 
ви клас. за да се окаже на ге 
зи ученици сериозна помоШ, да 
сс превъзмогне този недостатък.

Това е мнението на много у- 
ченицн от първи клас.

Асен Виденов, ученик 
Димитровград

късвзла никога, показва товд. 
Дори се носим с мисъл да пред _Ч

ската
заинтересовани 

дело
изпит или които са 
селските осемгодишни училиШа 

подготовка.
ложим на Н. родния отбор 
Димитровград едва младежка 
трудова бригада за благоус
трояването на общзвата.

в
недостатъчна 

Мнозина са променили среда
та и все оШе не могат да се 
приспособят кЪм новата. Дру
ги не са схванали сериозно ра
ботата. И резултатът, разбира 
се, е слаб.

с

Когато му поставихме въпрос 
за младежките организации и за 
тяхната готовност ял изпълне- МН.

Младежко събрание в „Нишавска долина“ Някои се оплакват, че бил 
критериума! Не би могло 
потвърди това гледиЩс

строг 
да се
заЩото всеки преподавател е м- 
мал предвид условията на жи
вот на всеки ученик и негова
та предишна подготовка. Дали 
метода на преподаването не е 
добър, питат се други. Същи
те преподаватели, обаче, работ
ят и в другите класове, но там 
резултатите са по-добри.

Тютюноработничките разискват • • •РлЙсо Зарков * Сретен Миркое

жнвЯвах неЩо, а всичко това се 
е отразило на работата ми. Се
га СЬм оздравяла и сто Ще на
пълня нормата, 
правдавам себе си, жал ми 
.че развалям успеха и на дру
гарките, които работят с мене... 
Колко искрено, трогателно е то 

изказване и как хубаво раз-

В димитровградското тЮтЮ. 
нсво предприятие няма младе- 

Шсстнадесет девойки, конто

На яеотивна съ-.тгялата 
сс в Няш Първа младежка о- 
коляйска конференция с повсъ 
етвувал като делегат нп мла
дежта од Димитровградско пиел 
еедателят на Обтинекл и коми
тет на Народната младеж в 
Димитровград Райко Зарков, 
който е ваел участие в разиск
ванията. Вестник .Нлродне но 
вине" от Ниш публикува част 
от неговата реч, а узиахче, че 
неговата реч на български език 
била топло певдравена от всич 
ките делегати.

По този повот разговаряхме 
С Ргйко Зарков за впечатлени
ята му от младежката конф;- 
ренция.

— Моите впечатления от коз 
феревциягл?! Много хубави, да 
кажа в/.й-напред Над 500 мла
дежи, събр'ни од всичките кра 
нша на Нишка околия, бодри, 
веоели, радостни, че мег.т да та, 
се запозная-, че могат заедно 
да обсъдят въпросите за по- 
натаишнатл д йяост на млвшж 
та. И едно хубаво представяне 
на .40 те пролети1, и разглеж
дане на нашия нов околийски 
цеитър. Няма вещо да ви го
воря повече >а впечатлевкяга 
По-важно е другото — значени
ето на тая конференция за ра
бота на нашите младежки ак
тиви.

— Докладът на Раде Мило- 
вановчч, новия председател нл 
Околий:»ия младежки комитет 
и разискванията, които се раз 
виха на другия ден дават до 
голям* степен по-определени и 
нови насоки в нашата мллдгж 
К I активноот.
митровградско ще може въз о- 
снова на доклада н разисква

щи.
работят по прсбнраисто и сор- 

тЮтЮна сЪчинЯ-
Не искам да о-

е,тнровката на 
ват актива на младежката ор
ганизация в предприятието.

Ако търсим бледни и изпити 
лица, тук няма да ги намерим. 
Всичките са здрави, червени и 
бодри. Изглежда, че единстве
ната им грижа в живота е успе 
хЪт на тяхното отделение и на

И какво да се прави? Зна
нията, по физика конто имат у- 
ченнците от първи клас, са недо 
статъчна основ-а върху 
би могли да легнат нови зна-

ва
бират това всичките момичета, 
събрали се тук да разрешават 
„проблеми’ .

А на края, когато разисква
нията спират, когато няма вече 

секретар- 
е изготвила заключенията:

която

цял<хго прсприЯтие.
Ден — 25 Януари. Всички 

зиаЯт, че след работата Ше и- 
събрание. И когато звънс-

какво да сс каже

Съновидение на деняката
Младежта с първа навсякъде; 
ние Ще бъдем първи в предпрнмат

цЪт огласи края на работното 
време, те бързо заеха местата 

малката топла стаичка за
Ятието; » културно — просвет
ната работа, в борбата за бла- 
гоустройването на комуната, на 
всЯкЪде кЪдсто трябва с младе 

по-

Хора спрете, 
зашшаги спрете 
да разравяте пЪтиШа свои, 
конто тук-таме буренът покри, 
пЪтиШа Шо някъде се късат 
и от друга

Спрете, че и огЪнЯ да не гори 
в бункери, окопи, храсталаци и стени, 
войча, таз дума корава 
да потъпе пЪв вечна забрава.

по-добри 
сега, отколкото през изтеклата 
година; имаме значителни успе
хи в производството, в култур- 

— забавния живот, в борба
та ни за идеологическо 
лнтическо издигане, но ние не 
тряДва да спрем тук. ..

...Аз не можах да изпЪлнЯ 
нормата си, почти плачливо за
почва малко, русо момиче, бях 
болна, след това пътувах, пре-

. . .Ние сме многоси в 
събрания.

Дневен ред? ЗаШо изобШо е 
важно тов-а?

Председателката 
Гюрсна Костич погледна група 

че отсЪствува 
йка и

да сс работи зажкн жар 
бързото изграждане на социа
листическата ни Родина.на актива но

по- посока пак се прЪЩат.Утре в отделенията на пред
приятието, когато отново зашу
мят вентилаторите, те Ще запо 
чнат борбата за това „първи 
навсЯкЪде" м _|ГГ____

констатира
започнасамо една дево

да говори...
„Събрали сме се,

поговорим за две неЩа —
другарки,

да си
първо за производителността 
на нашня труд и ва нормите и 

нашето по-активно

М. Н.

И виж: хората са послушни, 
сновпдението ми гледа и диша;

— завторо
живота на градскатаучастие в 

организация на младежта и за 
политическото У1РЕ1ШМ СТОШРН и расте п мен надежда — 

няма вече миризма на барут,
свободен живота урежда.

идеологическо — 
издигане. ..

Нашето предприятие трябва 
Наши- -

*•■*»■* народа
да бъде между първите, 
те кастоЯвания в това отноше- 

оЩе не са дали нужните
Виждам: оръдия разни от стомана, 
саби, ножеве, мечове стари — 
място в музеите намират; 
за поколения спомен остана, 
вЪлна на мир на Балкана навира.

ние
резултати. Има другарки, които 
оШе не могат да достигнат нор- 

а всичките понякогамата си,
излишни разходки и во 

. Нашн-правнм
дим ненужни разговори 
те условия за работа са отлич- 

маски, ра-
Вместо черни — блестят забрадки бели, 
вместо танкове — нивята трактори орат.*

Младежта от Ди-
вентилатори,

дрехи — здравето 
запазено напълно, но дали 

това използуваме. . .
доклада

ни — 
ботнически 
нн е 
всичко

Слушат девойк 
на председателката, пред всяка 

ъмолив и тетрадка, записват и 
' ----- след това се развиват рази-

***** вместо срутени — релефите са цели
Сплит кЪм Варна бумтят.и влакове от 

(превел М. Мл.) Велибор РАШКОВитс

скваниЯ.
Мира Георгиева,

Пейчева, Верка Кирова, сорти- 
и сЪбирачки на тЮтЮн 

девойки —

Любинка

ровачки 
— преди 
ясно, енергично разискват и все 

успеха на предприЯ-

всичко
р. упа ученаца-сгои ри • т столлр^лиТи п» е^приитие „Васил Ива

нов- Циле“ Димитрсвг^ адспоменават 
тието си.

начин този предмет може да изложби на детски русинки. 
разшири и за дЪлбочи емоцио- На края трябва да отбеле- 
налниЯ живот на детето; да раз жим, че настоящата статия нЯ- 
вие детските радости, да го под ма за цел изчерпателно да раз- 
тиква кЪм запознаване сЪс све- глежда въпросите за сЪдЪржа- 
та; да възбужда фантазията; нието, техниката и метода на 

ги запознае с художестве- изобразителното възпитание, но 
ните творби на големи майсто- само да се разбере мястото на 
ри, изобЩо д аподпдмогне де- предмета в учебно-вЪзпитател- 
цата да се вЪзхиШават от хуба- ната работа и да е остранЯт не- 
вото в изкуството, природата, достатците и грешките по отно- 
сбШеството и следствие на това шение на този предмет, 
да обогати естетическата кул
тура на учаШите се. При това 
не трябва да забравяме, че Ше 
сс обогатят и психофизически- 

ндеографично рисуване, което ^ сили На детето и изразител- 
му е присъщо, до физиографно ните възможности. При спрове- 
то, натЮрното и творческо рису
ване
за напредъка на техническото 
производство и изкуство. Вси
чко това гезори, че в този про
цес Ше се .упражняват окото и 
ръката—органи на творческия 
труд в изкуството и техническо 
то производство.

: Изобразително в ъзпншаниесе водила сметка, че този метод 
няма никаква връзка с детски 
ге склоности. интереси и творче 
ски възможности. ТакЪв начин 
на обучение не само че не е вли 
Яел за развитието на творчески 
те сили на детето, но напълно 
е спирал резвитнето на природ
ните индивидуални 
заложби за изобразително

Учебно-вЪпитателната рабо.
естество е из- 

трудна.та поради своето 
вЪредно отговорна и 
Тя изисква сериозна подгогов- 

оШе по—
Пише: Б. НИКОЛОВ

“”гг“г.А
учебна програма.

внение на зрителното вЪзприЯ- да 
тне сЪс спомена представата,, кои 
то сме имали за предмета и по
правяне. допълване на последно

изобразителното творчество, сЪ 
четано с индивидуалните зало
жби и склоности на ученика, не 

само на рисува-
Ед^п^дие вече работим по 
новата програма, а все пак в и 
кои предмети не сме постигнали 
много за въвеждането на но-

склоности и
съз- се ограничава

разработва и няколко 
изобразителни средства 

на създаване—живопис, 
лиране, естетическо расЪждава- 

Такава програма

то.нето. но
Тия моменти в процеса на ри

суването показват, че учителят 
трябва да води сметка при воде 

детето от

даване.
Съвременното обучение 

бразително възпитание изисква 
^а^внтие на индивидуалните
те рее и, и способности на уче- по_голЯм избор на
ника. А с това предметът рис^; предес^ ^ материал1, При зас-
ване напълно се разитехно тЪпеане на всичко това е нужно
мото название •• 9 &е си по.добро познание по рисуване.
възпитание съд^рж ^ новнЯ 3атова сЪвремената

то се определя от по рисуване 
"^=о  ̂ “Тзрително възприемане на

^^аТрояГ на детски^- -=^игателни усеШа 
ложб, Ри-ан^п зКтелното нН^—Движение на дчите при »

2. Копиране на зрнте.\ните 
възприятия и представи, споме 

предмета, движението на 
изобШо тех-

по ИЗО ДРУГИ моде-
внни.

Избразнтелното 
като нов предмет, има свое о- 
предалено място. Неправилно е 
то да се смята за второстепенен 
предмет. Неговата значимост е 
засилена от реформата, която 
се провежда и от изискванията 

топански и културен 
ух излиза, че позна 

задачите на предмета и 
обучението пред-

вЪзпнтанне, нн
нето на

ждане на плана по изобразител
но възпитание трябва да се 
предприемат редица конкретни 
мерки, между които-запозване 
то на преподавателите с новите 
технически достижения на изо
бразителното възпитание. О- 
свен това трябва да се пристъ
пи кЪм създаване на активи

Акато главна предпоставка
методика
следнитепо-шнроко изисква

на нашня с 
подем. ОтП-

боя.павето
на метода на 
ставлЯва необходимост.

Нужно е. преди всичко, да се 
разбере, че изобразителното 
възпитание е нов предмет и ни 
най не трябва да го замества
ме с по-раишния предмет рис>-

-Я** "а^:учГше витие На 
, “р*езР мемвяческо ^пнран^ на ^вТнГвсеки ученик.

--- ---------------- -----

сянка.4

на

„ето само в стария - смисъл, 
а новата програма изисква раз- 

способностите и дава
за изобразителна . никата.за изоор 3а11ова з дсимилатнвен проЦес

При обучението по рисуване, преподавателя по изобразител- 
според програмата по изобрази- ео възпитание, кЪм отваряне 

възпитание е нужно въае на кабинети и салони за рисува 
н ва други области и те- не при училищата, кЪм снабдя-

Vвата
телно
ждане
хкики, конто обогатяват твор- , зане на тия кабинети с нужен 

учениците. По този материал и кЪм организация на

нн за 
молвва. четката и

чеството нара
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„Розовото“ и „черното“ в българската
литература

ИЗ НАШИЯ ВИСОК

Трябват ни лекар и акушерка
беи Станев и др., които обога
тиха българската литература.

През изтеклата есен българ
ските слисани» и вестници с ре
дица статии проследиха петна- Но Покрай това се изтъква, че

със своите вътрешни преЧнв 
ЯваниЯ, които по схваЩакет 
на писателя придружават чове° 
ка и в социализма. В романа 
разглежда вЪпросЪт за ИН,С* 
пндуално-го Щастие и се заклю

най-много 
след

А болестите 
през пролетта и ессента, 
това мороили, болести на сър
цето, малки възпалени» на ухо
то, бъорезн. Други — опасни, 
заразителни болести, почти ня
ма. Ь 1 орни Висок не е заослЯ- 
зан ннто един 
кулоза, на малария, 
болести или сифилис, здрави 
хора — може Он зарад приро- 
дната изолнраиост, може он за 
рад високата хигиена в домо
вете на селяните, 
рад прооветеността им, по ко
ято са познати отдавна 
гите кранЩа — може Он 
всичко вкупом.

Ооръщамс страниците на ле
карската книга: руориката об-

Предн 25 години селяните от 
Славния, заедно сЪс селяните 
от селата на Горни Висок пос
троиха малка болница в Сла
вни51. Това бяха първите осно
ви на здравеопазването в този 
край, на коИто управляващите 
от стара Югославия не обръ
щаха никакво внимание. Отто
гава насам, с малки изключе
ния, селото е имало свой лекар 
или фелдшер, коИто е обслуж
вал населението от селата на 
Висока.

Този сграда сега е вече оста 
рЯла, напукана, без ограда, но 

- все пак тЯ си остава за селя
ните от Висок „болница” и кЪм 
нея тръгват всички болни да 
потЪрсЯт ПОМОЩ.

* -1; *

пак. Интересуват ни трудности
те в работата по здравеопазва
нето, проблемите.

— Лекар ни трябва. Първата 
проблема е това. От Висока има 
над Ю лекари, а Висок сега 
няма лекар. Хората са здрави, 
но нещастието идва иаоеднаж, 
когато доНде, Щом нЯма лекар 
нЯма коИ да го спре. Новата ре 
организация пременя положени
ето. Две обЩини-тазн в Пирот 
и в Димитровград имат своя 
територия във Ьнсока. Две ико
номически силни обЩини и ве
че добре обзаведени Ще могат

десетгодишния развои на по>1*а- 
та о ьлгарска литература от V 

|У*Н година насам.

е дошло време писателите да 
заемат едно индивидуално ста
новище кЪм социалистическия 
реализъм, произведенията да 
бъдат по-Ярки, по-пЪлнокръвни 
и по-в'ЬлнуваЩи, а да се отбяг
ва да се пише по рецепти и с 
„розова лакировка”.

След такива гледиЩа би мог
ло да се заклЮчи, че в българ-

ссптсмври 
оа отослЯзване са статиите, пу 
блнкуванп в списанието

чава, че и в социализма
може да бъде нещастен. Тако' 
ва становиШе на писателя Пр ’ 
дизвиква остра критика.

Тези писатели, конто

„сеп
тември Vорган на съюза на 
«овлгарските писатели; в които 
се разглеждат някои интересни 
въпроси за новия курс в оьл- 

в ьрвЯла

случаи на тубер- 
венерични

са от-
„розовата лакировка” 

против която се бори н списа
нието в уводната статия, се так 
суват като писатели, които Д1- 
ват действителноста в -.„черна 
лакировка”. Значи от една стр* 
на „розова”, а от друга стра- 
на „черна” лакировка. Иалнза 
че „розовото” вече не

хврили
гарскегга ЛНТсраТура 
през изтеклите педмид»сст годи 
НИ ГЛаВНО ПО уТВ армч.д1*1/1 пьт 
на социалистическия рс-лизьм. 
Ь уводната статия на ороИ У

ската литература вече духа по- 
свеж вЯтЪр. Чудно е обаче, че 

същия брой на списанието се 
критикуват твърде остро, имен 

на това списание похвално се но онези писатели, които се о-
говори за изминатия литерату- питаха да излязат вЪн от шаб-
рен п^т, но иокра*» това откри- лонитс на социалистическия ре-
го се признават и никои слаоо- ализЪм. За Орлин Василев

„*у нас се пишат оцве- (касае се за пиесата „Заровено
слънце”) се казва, „че ниЩо 

от разговорите 
Априлския пленум.” И

може би за-
в

о дру- 
зарад да се погрижат за разрешаване

то на проблемите.
Трябва и акушерка саШото, 

родилните домове в Пирот 
Димитровград са много далече 
за нашите селянки от Висок и 
те трудно се решават да оти
дат там. Раждат у дома си, под 
непосредствените грижи на све^ 
кърпата: или оЩс по-стара же
на, коИто знае своето старо вре 
ме, но ме п медицинската наука. 
А само една акушерка от Пи-' 
рот нлп Димитровград трябва 
да бъде командировка или наз 
чена по редовен пЪт н да се 
промени всичко.

И сградата трябв-а да се по

искаме, а
не обичаме и „черното”. Оче
видно е че съвременната бъл
гарска литература е в

служване 
томицин, аспнхнин, комопн, пени 
цилин... и отиваме кЪм отделе
нието кЪдето се помещава ап
теката. Там малЪк, железен 
шкаф и в- него кутийки с нат- 
писи
малко. ЗаЩо? НовиЯт бюджет 
оЩе не стъпил в сила, реорга
низацията... И обяснението се 
допълва, че аптеките в Пирот 
не давали лекраства без готови 
пари и сега аптеката няма ле
карства. Общината е трябвало 
да направи неЩо за уреждане 
на финансовите отношения меж
ду големите и малката аптека, 
заЩото болестта не може да из 
чака донасянето на лекарства
та от Пирот и човекът може 
да си отиде, а после да виним 
един или друг.

Разговорът ни продължава

пеницилин, стреп- сти
тенн дЪлги статии, КоИТО ЧсСТО 
се наричат очерки, или статиИ-

процес
на едно врене, на една осцнли- 
ровка между „розовото”

Кола с черги и възглавницата, 
в тЯх стояха пред здравния 
пункт когато го посетихме. В 
амбулаторията широк, «ъсоврат 
човек с бяла престилка мереше 
температурата на болния . . . 
След това антибиотик... и след 
няколко дни човекът е оздрав
ял н почва да се бори с плани- ч 
ната.

Приветлив, усмихнат н вина- 
иг готов да насмее болния ни 
посреЩна бай Мирко. А когато 
поискахме да ни запознае с не
говата амбулатория, той отвори 
всичките стаи и заобЯснЯва — 
Имаме седем стан, много инст
рументи, кушетка, аптека, ча
калня — почти всичко, което

не е научил 
след .. „ и *»чер

ното , коЯто навярно Ще даде 
положителни резултати *— прд. 
изведения, които Ще бъдат до
стойни на Вазов, Славейковци- 

Елин Пелин, Яворов

ки с припоьдиганат тон за ня
какъв скандален случаи и това 
се нарича фейлетон. Статиики-

Лруги списания и вестници о- 
сЪдиха тази негова пиеоа, коЯ- 
то на един по-свободен начин 
рисува действителността, а 
5,то българската публика видя 
на националния преглед на бъ
лгарската драма. Има и други 
писатели които отхвърлят ре
цептите на социалистическия 
реализъм и навличат „грях” на 

— Павле

лекарства, но все пак тс в»>и вид на стихове минават 
за политическа лирика и т.н.”

Признава се, че в ироизведе- 
ии»та оеше наи-важен ндемнй^т 
момедт, а че иа художествени
те качества ис се оорьщало до 
статично внимание. У1 още не
що: открито се казва, че оЪл- 
гарските писатели догматично и 
тисно са гледали на социали
стическия реализьм. Ь статията

ко те, н др.
известни български писатели, 
които все оЩе не са надминати,
както това признава н списани
ето „Септември”,

М. Г'4/М*прави, оградата, заЩото и иън- 
шннят изглед на пункта вну
шава доверие на болния.

Три проблеми, но не тъй ле-

писателската си душа 
Вежииов с разказа „Далеч от 
бреговете”, ЕмилиЯн Станев с 
романа „Иван Кондарев” и др. 
Лозан Стрелков особено остро 

„ПътиЩата

се иска на социалистическия ре 
Все пак ализьм писателите да гледат 

като на „наи-широк резултат 
от цслиЯ досегашен прогреси
вен развои на световната лите-

енн за разрешаване, 
те са по-малки от проблемата критикува романа 

се разминуват” от Драгомир А- 
еснов. В този роман Драгомир 
Асенов дава моралния (или не
моралния!) образ на един ко
мунист, който, нс избирайки 
средства, се стреми „кЪм вър
ха”. Покрай него е дадена ед-

за опазванее на човешкото здрани е нужно, но все пак ни тряб 
®*ат оЩе много не Ща, 
ние сме далече от Пирот и Ди
митровград кЪдето са лекарите 

• и добре обзаведените болници... 
не Ща

ве.заЩото м. н ратура като на „метод, които 
погльща всички положителни 
елементи на досегашните школи 
и течения в литературата. 1 „В 
статията „С^оразот на комуни
ста” Аозан Стрелков говори, че 
комунистът е основният оораз 
в новата литература, но че и 
той в нмкои произведения се 
прояви ооеднен, оез свойстве
ната си мнсловност, страст и 
воля, принизен и оезлнчен. Не 
помогна и розовият лак, с който 
старателно Ое полиран — него
вата безжнзненост отбълсна 
читателя. Читателят познаваше 
дооре комуниста в живота и 
затова не прие тези иконопи
сни образи”.

Песен за нашите бригадириМного оЩе узнахме: 
за организацията на пункта, за 
болестите, които върлуват тук ' на цЯла галерия от комунисти
през различните сезони на го
дината, за здравословното сЪс- 
тояние на хората от тези кра
ища, за Японската гъба и на
расналата консумация на захар 
в селата..,

— Здравният пункт обслуж
ва деветте села на Горния Ви
сок, но и оЩе девет села от 
Долни Висок. Идват хората пе
ша, с коне, с коли и тЪрсЯт по
мощ, за да не отиват в Пирот, 
който е далеко. Но природата 
на височкнЯт селянин е твърде 
се опира на болестите и няма 
много клиенти. През изтеклата 
година е имало 1061 болен, ка
то се включват и обикновените 
инжекции. Най-много през ме
сец новемри, най-малко през 
януари, средно на ден, около 
трима души на около 13.000 
жители.

ЗаЪнтЯт лопати сЪс звЪнка песен, 
ПрнгласЯт им малките колнца, 
Ехти младежки глас, понесен 
Ог бригадири цЯла върволица. ЗИМА I

Събуждам се и виждамГореЩа пот облива челата,
ОпЪват се мишци — кирка ехти.
Лек вЯтЪр нежно им мЪрси косата 
И поздрав топЪл иа ухо шепти.

Всред шума на Яростни машини 
През дивия устрем на хилЯдн сЪрца,
За мпг, — реките спират, стени се рушат, 
Да строЯт пЪт па младежка рЪка.

Зад неЯ, кат сребърна нишка се точи 
Великото дело на младата пот,
„Братство — Единство” тс го иазоваха 
— пЪт кЪи пов, по-Щаслпв живот.

полето,
покрито с пухкав, нежеп сиЯг, 
над него пЪк назЪсено небото — 
мЪлчи и чака сетен час.

Дърветата с новата премЯна 
навъсили клоните п спЯт 
и чакат пролетният вЯтЪр, 
за нов живот горЯт.В този брой на 

Който има юбилеен характер, 
се споменават «много нови име
на, конто се Явиха в литерату
рата през последните петнаде
сет години — 11. Матев, Мето
диев, Иван Радоев, Найден Въ
лчев, Станка Пенчева, Виктор 
Барух, Драгомир Асенов, Лю-

списанието,
А пЪк рекичката шумоли, 
премЪрзиала водите си влече 
н пее свойта гневпа песен, 
и тече, тече, тече...

А. Дънков

Илюстрациите в този бр. й са ош художника Св. СотировЦветац СОТИРОВ

другарите да ми кажат. Пред толкова хора без 
дрехи-резил! ЗаЩо са мълчали моите другари? 
Учителят по литература рецитираше: „В добро 
е лесно добър да бъдеш, при мъка се познават 
Юнаци”*.. Така с по-добре. Тези клони Ще 
скрият голотиЯта-Ех, младежия в-лак е вече 
пълен! Музика, песни, хоро нграят... те са $ 
Щастливи... младосттап разнува сладки търпки ^ 
милвт всекнго и подвигат косата нагоре. Наша- 2 
та младост лети! А къде аз да се дена такъв? ^ 
Ще се примъкна незбелЯзано до последния то- й 
варен «вагон.... Така сега н аз сЪм вътре. Около Я 
мен са празни каци от мармалад. воннеШи чува ^ 
ли и слама, счупени кирки и лопати. Покривам я 
се с един чувал. Е, какво направи този Парго, \ 
този петковист! Ще го убия когато го срещна 
макар че ми е някакъв братовчед! Сирената 
отново разкЪоа тишината. Ще тръгне влакът. 
Ето вече бумти. Ах как хубаво пеят бригади
рите! Ехти нестихващо „ура”... Какво е това? 
МоЯт вагон като че ли не се дв-ижи? Надзър
там навън: ужас! Намирал! се в склада, а не 
във вагона. Простнах се върху земята. Исках 
да умра!... Грейна слънце, събудих се и тръ
гнах пеша... трябва да се върна и своята брн 
гада!

ма труда! ’ ПлЮЩат мла- 
ЗрелиШето е трогателно.

,,Да живеят георнте 
дежките знамена.
Искаш ли да приемеш тази кесия сЪс златници 
като награда за вложени усилия при строежа 
на младежката линия?”—запита онзи ръково
дител. „Не, благодаря—гороломно отвЪрЩам 
повече бих искал да стана член на Партията! 
Отекнаха непрекЪсваЩн младежки гласове— 
„Така е!” Някъде отдалеч се чуха. тържестве- 

С пълни гърди дишах слава.

| МАРИН МЛАДЕНОВ:

СЛЪНЦЕТО ВЕЧЕ БЛЕСТИ
(Откъс из едноименния роман)

I Влажната пръст милва босите нн крака, 
разхлажда нн. На върха на създадения от нас 
геометрически гладък склон се появи някаква 
делегация: меки шапки, разноцветни вратовръз 
ки, широки поли, голи рамене, тъмни рогови 

? очила, филмски камери. „Ще строим ли, друга- 
2 ри?” „Ще строим! Ура!”—хорово скандираме 

ние. Стори ми се, че някой от делегацията по
пита за името на командира на младежката че
та, сиреч за мене. „Аз с'Ьм командир 1”—горо- 

у ломноизвиках и полетях по гладкия склон като 
^ че ли сЪм крилат. Интересно! За това по-рано 
й не знаех... трябвало е да опитам, трябва всеки 
а да опита-затнчаш се и, хоп, започнеш да летиш. 
9 „Как се казваш?”—попита ме един от делега- 
6 циЯта. Казах името си. Той се усмихва—„Ти 
В си Юнак!” Чувствувам как раста. Рамената ми 
р се разширяват, главата се повдига. Чудно, ето 
й и това по-рано не сЪм забелязвал! Тук човек 
и осъзнае много неЩа за които по-рано не с по- 
и мислЮвал. „Тръгни с нас1”—каза ми онзи, ко- 
й йто се усмихваше. Качваме се всички ов> един 
й голям червен автобус; с необикновена конструк- 
8. цня. Тръгнахме с невероятна бързина. Оста- 
9 вихме селския. пЪт. Шофьора нн каза, че няма 
в сметка да върви по утвърдените пЪтиШа. Ав

тобусът прескача оградите къщици, реки, пре
сича селските пЪтиЩа и шосета, долините, съ
баря високи храстове. . . Великолепно! Това е 
машина, истинска' червена машина! „А може ли 
да лети?” — срамежливо питам шофьора. „Как 
да не!” усмихна се той, притисна едно копче 
край {волана и ние се намерихме вЪвваздуха. 
Долу под нас остана трасето бяло като вар, 
което се провираше през горите, долините, пре

сичаше хълмове и надхвърляше реки. . . влиза
ше в тунели. Кацнахме покрай една голяма ба
рака. „Влез, каза ми непознатия, аз сЪм от 
Главния Щаб!” Развълнуван от необикновеното

жил си!” — каза мис усмивка непознатия. Дъл 
го -време рових из сандъка. Ръцете ми трепе- 
рЯха от Щастие. Най-сетне взех един орден сЪс 
златна петолъчка в средата. Сложих го на ра
ботническата куртка. Блести като малко слън
це. Ех, ама има Да ми завиждат когато с него 
на гърдите мина из нашата чаршия1 НиЩо, 
нека пукат от Яд дребните завнетливци. Но. . . 
къде е онзи човек? "Хало, другарю! Няма го! 
Виж, нЯкой започна да гаси моЩннте електри
чески крушки в салона!? Другарю, къде си? 
Няма никойI Не сЪм получил никаква писме
на бележка. . . Ше помислят че сЪм го открад
нал. Тежко ми ако започнат да ме разкарват 
из чаршиЯта като онзи Милан Мървката и Го- 
шко Кьоравия, когато ги хванаха в кражба на 
дини, и когато ги разкарваха•из града с кори
те около шиите. . . цЯлата чаршиЯ тогава се 
смееше, а децата тичаха след тЯх и гуодвикн- 
ваха — „Уа, уа! Крадци!” Трябва обезателно 
да намеря онзи другар!

Изтичах из бараката. Пред неЯ-голЯма тЪл 
па младежи. Тържество някакво. „Какво ста
ва?” — попитах един младей:. „Това е младеж
ки митинг, отвърна той. — Младежката линия 
е готова!” Той ме позагледа, остана вцепенен, 
па след миг радостно извика: „Ето го1 Тук е, 
другариI” Масата ме грабна. П 
ръце. Викат „ура”. След нас тичат младежите 
— бригадири. Едвам си пробиват пЪт много- 
бройните фоторепортьори. Изкачиха ме на ня
каква трибуна. Всички зяпат в моя орден и ше 
пнат неШо загадъчно. Журналистите непрекъс
нато ми поставяха вЪпроси. Аз отговарях мно
го спокойно — „Аз сЪм от Пиротската брига
да. . . малцинствена трудова чета. ,. обичам та
зи страна еднакво с останалите бригадири И 

разправях им4 дЪлго за нашите успехи. Те пи- 
глава не повдигаха. Започнаха да важ-

Изведнаж край мен се намери един човек 
На години вече и ми подаде ръка. Започнаха ръ 
коплЯсканиЯ. НеЩо ми е многопознат 
човек? Къде ли съ'м го видЯл. Като че ли не
говия портрет се намираше в нашата класна 
стая, над черната дЪска? „Аз сЪм виден ръко
водител!” каза ми той и приятелски ме тупна 
по рамото. Надух се од суета. В тълпата пред 
трибуната видях Кирчо. Беше позсленЯл от 
мъка? Хайде сега кажи, жена, кой е по-голЯм 
активист! Не помага тук удряне в гЪрди н 
Твоето красноречие! Младежите възклицават;

ните фанфари.
В този момент на трибуната се вЪзкачи Парго. 
Откъде той се намери в Босна? ЗаЩо лн той е 
дошел от София когато беше гореЩ противник 
на младежките акции. „Този младеж е подлец 
и крадец!” ревна1 софиянеца и показа с рЪка 
кЪм мен. „Той не е заслужил този орден, ами 
го е откраднал!” Младежите се развълнуваха. 
„Доле такива! Долу крадци!” ревна като ра
нена звЯр масата и тръгна да ме униЩожи. В 
съшия момент чу се пронизващ пнсЪкна локо
мотивната сирена, Младежите се обърнаха и 
тръгнаха тнчешкта кЪм млдешкня влак. Изчезн 
и видният ръководител. С учудване се огле
ждам: ами, че аз не съм на трибуната, аз стоя 
върху извърнат сандък. Пфу! Сън ли е това? 
Не е, етс арго е край мен, хили се и подви
ква. „Ха, ха! Ти герой на труда ли искаше да 
станеш-х,а ха! Погледни се какЪв си, как не 
те е срам! „Погледнах се и премрях от срам и 
ужас: бях без орден, без панталони, без гаЩи. 
Невъзможно! Тичам кЪм гората за да се скрия 
ст хорта. Как сЪм можал да тръгна без дрехи. 
Това никога до сега не се случило. Можеха и

•! \
I

■

...Потъвам в дълбока кал. Опитвам се да 
се измъкна, но без успех. Викам за помоЩ. 
Явн се бригадир-оанитар попогледка ме и ка
за: „Не ти е ннШо! Ти си обикновен снму- 
лант| „И отиде си. Потъвам .все по-дълбоко-^ 4 
,‘,ПомоЩ| Не искам така мизерно да умра!" ^ 
„Не страхувай се!"—чух познат женски глас 
някъде отгоре. Над мен, върху един клон на 
върба седеше Милица в дрехите на Ева. Усми- \ 
хва ще се и клатеше крак и след малко се на- ^ 
мирах край нея... Милвайки нейната нежна ко‘- ^ 
жа аз заплувах в прекрасните любовни води. ^ 
В тоя

3
онссоха ме на

момент си спомних за Ана, но все пал я 
заплувах по-дЪлбоко. Това е живот! Тя мило ^ 
шепенеше Само ти плувай, младите комунистки ^ 
не знаЯт така да любят! „В един момент рЪцв* ^ 
те ми се сх-в-анаха... започнах да потЪвм... Не, ^ 
не потЪвам-пЪрзалЯм се. ПързалЯмсе вЪоху ^ 
покрива на един небостъргач ОЩе един ме- /м 
тър и Ще се строваля на улнцата-долу, дълбоко. 
Опитвам

шеха
нича.пътуване, нзпЪднен със сладко предчувствие 

едвам успЯх да отворя вратата. Какво е това: 
огромен и луксозен салон, богато осветление! 
Непознатия ме хваца за ръка и доведе до един 
голям сандък, който блестеше на средата на са 
лона. Чакай, на какво мн напомня. . . такира 
сандъци се споменават в народните вълшебни 

в такъв сандък! „Отвори и вземи 
V — казва ми моят водач. Повди-

се да се задържа... ламарината с-вла- ^ 
жна, мрЪсна... Помощ! Из един кумнн се пода- |

полуноШ 4главата на Анка—„В двава след
младежите-комунисти имат важно събрание в 
гимназията! ... Готово е с мен... ей, 
падна, сега! Ах!... ч

Георги скокна от кревета. Жълта светлина 
започна да му копае по очите. ТоЙ протри очи- 

събуди. Покрай възглавницата лежв 
ше смачканата тетрадка и учебник по историЯ

този

щесена

приказки... 
какво искаш! 
гам окования капак: ордени, медали, значки... 
алато, сребро — богатство. Ех, затова сънувах 
оЩе като дете! „За кого е това?" —едвам про
мълвих от вЪзбуд. „Вземи си едни...

те си н се

ааслу-
за седми «лае.

------- ----------------------- --тг-гггггщщ 11111
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Изкуйуване на шюшюиише ЗЕМЕДЕЛСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО У 

НАС ПРЕЗ 1960 Г.

Есенните посе
ви са добри

завърши

За миналогодишната реколта5
§

1 ироизводишелише От кооперациите в Ка
меница, Смвлоици, Днми 
тровград ни съобщават:

Есенните посеви, осо
бено тези на васокодо- 
бнзната пшеница са отли
чни. Земните студове не 
попречиха пшениците да 
израснат нормално и не 
се забелязват взмръзва- 
ния на стьбълцота. Вто
рото подхранване на пше
ниците извършено, а 
сегашният, макър и тънък 
слой. сняг спомага за за
топлянето й.

Земеделските произво
дители-частници и тези, 
които са в съдружие с 
земеделските кооперации 
показват голяма старагел 
ност в запазване на посе
вите и изпълняват съве
тите на земеделските спе 
циалисти. Можем да оча
кваме още по-богата ре
колта.

кШа е *овоччдл още в агс* «а 
8с-лапалата годлча 
сЯр/Щнето а,-? бъ ;* 
зивно Своргд 8 огромиЯо аа 
из гражданей:' на Есхива обе
кта Юрябпа да се восШртяВ: 
139 нови обекта с вмесЛамосШ 
оЛ 82 хи 1«.1В ваг< яо. СЯрои- 
Ше.киШе роботи са за> ършгпа 
на 63 обекта, Прел за кърт» апе 
са след*' щиПе 20, до»овъ 4.я 
се намирал в изграждане. Ош 
Шези обенШи -1? вече се изВад- 
зувоШ. Както се предвижда, 
да идната жътва ще ис* 00- 
сШрояШ обекти с обща вме- 
сВ/имост ош 60 хиляди еаюна. 
а останалите ще ба.ъ.Ш закър 
шени до края 
Същевременно 
ските Предприятия строят о- 
бекШи за складиране със сред
ства, които си била осигуре
ни I ще миналата година. Над 
4 милиарда динара ще бъдат

Земеделските ^рошяведкШе- 
ла ще Съд*ш дсВмл .з оа. за

спя/ ъщ
, .чо сега 
Яо-опШен-мош. *ога~о в п.яаме 

иол>~е и 4асч.Дс4лим.и *Л*4« 
ЗгЛгЯми. 1оГиа~ иае Щ€ ОЪлиШ
сигу+па, чг «ях- ди
НиВрЖДи па шеХпа^Ш ИйСщГоО, 
А пии^ШВпа Го.пЯ.пО пйЩи>г1а.иС 
би бил», иаО ХуОиВо иипияпи- 
ли — С пиьи иОсш^идаш ош СШи 
хияши, оо^биши с кояШи не е 
йл сИлише на хариш^. Пр*3 
есеннеШи сеишба ь Ю/ослиьия 
твърде усиешно бяла зареши 
около 2 милиони х*ншира.

Може би ио-значишелни оШ 
[йези цифри Си диннише, че в 
сривнепие с минилаша година 
1/ЛоЩиШе С ВиСиКОдобиВЬа йШС 
ници Си увеличени за два и 
половина иъили и са досШигна- 
ли 820 хиляди хекшири. ОШ 
Шоаи на »дриШе Сшоиансшва 
Принадлежиш 205 хиляди хек- 
Шари, 4оо хи^ями ьса обрибо- 
Шени в съдружие ни часшниШе 
производители с кооПерк,циише, 
Си мише Производители, неза
висимо ош социилисшичеСяия 
Секшор, са зисяли 1о0 Хиляди 
хектара, Гови значи, че няма 
иринини да сшрихувиме Зирид 
малкото закъспепие пи сеиш- 
баши, още иовечи и з~Шов~, че 
Подхранван* шо па иоесвише 
е извъ^шшно на врем*, Пъ^ви- 
ша фази па иодго^овкише за 
ПолучаванеиХо па 4 милиона 
Шопа ^ишеници усиешно е из- 
ьършепи. Не ио-милко внима
ние е оШдшлено и пи йодгошои 
киШи за иеишОиШо ни цареви
ца, захирпо цвекло и пи дру/и 
култури Ипиче, нип можем 
да очипВимя иолучиоипяшо па 
6,2 милиона шопи царевици, 
2,/ Милиони шонсм зих. рпо цие 
кло, 120 хиляда Шопа слЪпЧо- 
глсд ишп, колпошо се иредви- 
Жда Сиорсд ири/римиши аи 
1^Ъ0 ГОдипи.

Ю/ ослив^ките ироизводиШе- 
ли .н01 иш аначи ма ьЪДиШ ии- 
шимисшц за Диоиии пи ишепи- 
Циши, ка.шШО и ни друГееШе кул 
тури. КоГкмШо лЬ« иеова ириоа 
вим и минало/ одишпише даои 
ви, МОЖем до разберем, 3-ЩО 
още Сега ко^исриЦиише и дру
гите оОЩ,есшиепи ф~кшоу,и ио 
ошаьям оЪйрос Ди складиране- 
Шо на бьдещ.ши жъшви и бе
ритба. Миналогодишниям оииш 
ое Шьъ^де иоучи^елеп: да пс 
ироаидпе реки Ли. и ши, кипиши, 
коойерашивпише домове, кръ- 
чмише, и други Помещения Си 
били паиъспени с ишепици аи 
ДЪлГо ауеме. НаиСШиНи рекОЛ~ 
ШиШа бе ааик.зеии, по Сигурно 
е, че е намалени з^рид несго
дите сьъраапи с 
Но складиране- Мпого 
Щгния бяха ироведе/ш ио въ
проса за /ч.й-рициОН~лпошО из 
иолЗуаипе ни *.р*дСилВаила за 
сшрк ежа па скламове и мру/ и 
обекти за скламирапе па аър- 
ношо. Сшроежъш па шези обе

ма годината.
се.'С«сстоПан-

ТЮТЮНЕВО ПРЕДПРИЯТИЕ — ДИМИТРОВГРАД
Па 16 Януари комисията при 

тЮтЮневото прсдпрнЯтиИс в Ди
тЮн. предадоха селаните произ
водители: Величков Милан (за 
108 кг. — 52.147 дин.) и Го
гов Гера (за 113 кг. — 82.241 
дин.) от село Власи; Аначков 
Никола (за 164 кг. — 90.682 
дин) и Аначков ПетЪр (за 160

лександар от Д. Невля, Нико
лова Добра от село Грапа, Пей 
чев Стоян от село Гоин-дол, И- 
ванов 3. Милия от село Барйе 
и много други.

митровград аавЪршн с изкупва
нето на тютюните реколта
1959.

От 20 октомври, когато за
почна изкупването, до 16 инуа- Всички тези производители и 

оЩе много други са реализи
рали средна цена над 500

ри производителите от димит
ровградския тютюнев район 
предадоха 119,426 килограма 
изсушен тК>тЮн на стойност от 
37,154.734 динара. В тави су-

— 80.000 дин.)кг. от село 
ТрЪнски Одоровци; Рангелов 
Спасен (за 197 кг. 
дин.) и Николов Елсца (за 189 
кг. — 78.159 дин.) от село По- 
ганово; Нотев Милча (за 104

Похвалени кооперати
вни дейци

динара, а по начина на, отглеж
дане на тЮтЮна могат да слу
жат за пример. Това показва, 

при по-неблагоприЯтни ус
ловия може да се получи добра 
реколта стига производителите 
да влагат необходимите усилия 
и да спазват съветите на свои
те районни специалисти.

Тези резултати оШс един 
пЪт показват как могат най- 
ползотворно да се обработват 
поените бурелски парцели не- 
годнна за житни растения. За 
тЯх тЮтЮна е най-рентабилната 
култура.

— 84.200
изразходвини за строеж на 
складове за царевица и щмруги 
зърнени храни. Ь шези складо 
ве ще могиш да сшинаш над 
5и шиляди ви^ опа царевици и 
окомо / Хиляди виГопи семе.

През изшеллаша година сел* 
скоишоиипскише ир%, дирияший 
си аоЛучили око.ъо емип 
ирд динари за СШ^оеЖ ни спЛй 
мОВе За иЗ-у^ШВеН Шор, и Ой- 
веп шови Ю/ ослиискаша зшме• 

ОмОорили 4,4

ма нс влизат.петте милиона ди 
нара, кои»го производителите Шо 
получат от. ЗастраХовнтелния кг. — 58.194 дин.) и Нотев А-
завод в Пирот: като обезщетение лександар (за 93 кг. — 49.925
за тЮтЮ^ите които са страда- . Д(*н.) -от село Драговнта; Ма
ли от градуХина. С други думи: ринков Ангел (за 113 кг. —
нашите производители'от мина- 53.884 дин.) и Тодоров Мето-
логодишната'рЬколт^ са -рсали- Дйс (за 111 кг. — 62.069 дин.)
зирали повече от 42 милиона °Т село Сливница; Димитров
динара. . ; •' - .:>•'••• Велин (за 87 кг. — 44.794

ГютЮнрхс. от миналогодишна дни:) и Маринков Драгутин (за
та реколта' .са .сродени по-.каче- ^00 кг. 56.010 дин.) от Пла
ство. Поради угЪигДовното дйто . ниница, както и производители
през 1У59 година, тЮтЮппГге те Тодоров Манол и Стоев
са страдали оШс па тЮтЮниЩа Новко от Бански-дол, Ненов А-
та от редица бактериални и 
русни болести, а освен това из- 
исстни тЮтЮниЩа са страдали 
и от градушка. Всички тези е- 
лементарки несгоди и болести 
са повлияли т.о< намалили каче 
ството на тютюните.

Най-слабокачсствени тЮтЮнн 
са предали селата от нишавска- 
та долина -—' Бачево, Граднне,
кактоТн°селата от Заб^рдие” Земеделската кооперация „Е-
изключение, на РадеПна-н Пър- Рма в с. Двоици е постигнала 
топопинци които села предадоха завиди,, резултати през 1959 
сравнително добър тЮтЮи. го«и«а- СЬс с^о,^ СреД"В“ 1", '

Всички пак села Югозападно построила модерни пометения 
Димитровград, от района на ^ администрацията и продавни 
" н ь* цата. тази постройка коопе

рацията е изразходвала. 5 мили
она динара. 1 я има и свои про 
давници в селата: Ракита, Бе
рни извор, Ясенов дел, Нашу- 
шков-пца, 11ресека и Бучи дел. 
Чрез тези продавници коопера
цията снаодива жителите от те
зи села с необходимите индус-

че и

На последното заседание на 
Кооперативния сЪвет при земе
делската кооперация „Ерма" в 
Звонци са похвалени за пока
заното усърдие при провеждане 
на задачите по подобрение на 
кооперативното дело и земедел- 

производство, следните 
служители: Камен Гюров, Ва
сил Миланов, Рангел Тодоров 
и Верка Николова.

.мили*

ското
де лека Оиппи е 
милиарда динара «V. сшроеж 
па ооскши за иуерибошпи на 
Земеделски ироиЗисдкпик (изои 

ооскши за
Г. Мнлошев

сушпици за сливи, 
силиж и фууиж и шн.)

ви

В земеделска кооперация „Ерма“ — Звонци Тазгодишните средства, но* 
и/Шо нЗпиоЯш и.кОло МО мили
арда минири, ще се царизход" 
Ниш За сШуОепе ни оОеКши, 30 
складиране и ире^иоишпа, как- 
шо и за техническа съоръже- 
•ниЯ пи СпЛидоикше. Ако \.е съ- 
,ди ио и/мЗи иЪрви иризНиЦи 
•Ю/ осЛимСпОи.0 селско СШоииН- ч 
*сшьо вероятно в СпОро време 
Ще реши ироОлемаша За ио-ри 

■ЦииН^ЛПОШО
все ио-голНМиша 
ФипинеОиише и селскОСШОиаН~ 

•сми ръководители и Сиециили- 
сши оОсЪждиш Шези въироси, 
-е- ди ма ат ир~иЗ/>одиил*лишн 
.ди дочакаш рк.Оошише е ио- 
-малко ГриЖи ОШКилКОШО ио- 
.рино. За шиаи цел щ* се иред 
ирисМаш Зпичишелни мер.м. 
Между т-й-вижнише сигурно 
^иидаш опия, с коишо ще се 
осигуряш материални сред
ства За съвременна продукция 

■ 'Тика на селолосшоип.нскише 
• организации Ще Съдиш дОСша- 
вени иКило и*м хиляди нови 

■трактори, иокрий същеСшВуви- 
■щиме 30 хиляди.

Покрий Шови ще бъдат оси
гурени ирилклчпи машини, а 
■бр^ят ни комбийпише Ще се 
увеличи оШ о.40о ни 4.900, Ни- 
-щ, не ще иОаречи з~ осъще- 
вшвЯаипеШО пи Цлип* За из^аЗ 
ход ене на иЗпусшвен ш^р.ОШ 

-982 хилЯ+и Шили кОлпошо й 
изразходоипо ирез 1908 Годи
на ризходЪм ще ниръ.сне на 
едип мичиоп и 700 хиляди шо
ка, а шови Значи, че ни всеки 
хектар оо^абошвашма земя 
ще се хвърлят ио 1/0 кило 1 ра 
ма шор. Същевременно Ще бъ- 

-дай/ уиоШуеоепи 34 хиляди 
шока различна средства 

-за охрана на расШенияШа.
■ Пови меуоПрияШия се Предвиж 
диш и и ооласШша на живоШ-

■ новъдсШвоШо. Въвеждането на 
• нови Породи, вносът на качес

Швен добиШък-ще дадаШ във- 
- можносШ консумацията на 
меСаШи да достигне 24,5 ки
ло/рама на един жител.

Завидни резултати в подобряване на 

животновъдството и овощарството
>

шено. Тия дни Ше започне и 
второто подхранване. Посевите 
за сега са отлични.

Тази година кооперацията Ще 
купи две вЪршачки, с които на
пълно Ще се задоволят нуждите 
на земеделските производители 
от всичките съседни села.

Запланувано е през тази го
дина да се построи кравеферма 
в с. Ракита. Това Ще осигури 
снабдяването на този край с 
мляко и млечни произведения,

конто особено са търсени от 
миньорската колония в Ракита. 
За строежа на краварника е 
предвидена сумата от 1 милион 
динара.

Тази кравеферма Ще изисква 
и създаване на фуражни ком
плекси. Изготовен е проект за 
мелиорация на пасбищата око
ло Звонци. Всички тези меро
приятия Ще засилят животно-

иЗаоЛоуВине на 
ирадукция.

от
Бурел, произведоха през мина
лата година много по-качествен 
тЮтЮн от онези села в-нишав-

шози пиЧин 
свин

ската долина, заЩото климати
ческите, а особено почвени ус
ловия през дЪждовите лета в 
Ьурела са много по-подходЯЩн 
за отглеждане на тЮтЮн.

ТютЮн от най-добро качес
тво предадоха производителите 
от следните села: Власи, ТрЪн- 

Одоровци. Поганово, Дра- 
Слнвннца, Планнница и 

Бански Дол. В споменатите
в някои други на Буре- 

тЮтЮнопррнзводнтелнте са
този пЪт

вЪдството на този край.
М. Ф.

триалнн и други бакалски сто- 
11рсз изтеклата година коо

перацията реализира доход от 
1,6011.000 динара. досегаш
ната дейност н бЪдешите зада- 

в кооперацията казаха след

ни. Скиорските терени на Бесйа 

кобила стават все по
СКИ
говнта

се- известничи
ла, а и ното:

През течение на 1959 година 
„Ерма" засади 20 хектара с ма 

съюз с частнити произ-

ла Бесиа кобила, край Босиле
град, има извънредно хубави 
склонове за скн-спорт, но досе-

жа оЩе сега са ангажирани от 
Висшето педагогическо учнлиШе 
в Ниш. Ще

максимум ь>г г^4 Туристическо-скиор
ския сЪЮз на Съроия Ще орга
низира финални ски-сЪзтезаниЯ.
1ези състезания 

принесат за по-голя.мата извест 
ност на терените на Ьесна ко
била.

а Iвложили 
усилия около . отглеждането на 
тЮтЮна и около неговата до
машна манипулация така че не 

загдето мнозина- от тЯх 
тЮтЮни

линн <в
водители. Покрай това тЯ заса- 

свой ооразцов малиник
пристигнат студен

тите от Отдел за физическа кул 
тура, които Ще използуват ски
орските терени на Бесна кобила

сигурно Ще довДИ и
С. Пресака. За повдигане 
зи малиници кооперацията е из 

6 милиона динара.

е чудно 
реалнзнрха 
средни цени от

Най-доброкачествен, 
също и най-добре сортиран

на те
за своите

500 динара. разходвала 
Образцовия малиник Ще се раз 
ширива н с течение на времето 
Ще се превърне и в овоЩен раз

М. К.

Божица се електрифицира
а така 

тЮ-

садник.
11рез есента

производителите 
пръв път засеяха високодобив- 
на пшеница на плоЩ от 26 хек
тара. Засяването стана в съюз 
със земеделската кооперация. 
Нужното количество изкуствен 

бе осигурено и първото под 
посевите е извр-

на 1959 година 
от Звонско за

И през зимните дни — 
не спира дълбо

ката оран

ОЩе през 1953 година водо- 
строителното предприятие „Вла 
сина” постави временен далеко
провод до центЪра на с. Божи
ца н нЯкои махали оЩе тогава 
получиха електрическо осветле
ние. През следните години бя
ха предприети акции и други 
махали да получат електричес
тво. Тези дни цЯдата махала 
„ДеЯново” бе електрифицирана. 
Сега се поставЯт електропрово
ди в две направления; кЪм „Ве
личкова” и „Магила” махали 
и кЪм „Рамоновска- и „Коди- 
на“ махали. Предвижда се до 
края на месец февруари в тези

махали да блесне 
осветление.

Наскоро всичките

електрическо

махали на 
Божица Ще бЪдат електрифиця 
рани.В земеделската коопе 

рация .Нишава* в Дими
тровград не спират с дъл 
бокята орав въпреки сня
га. Досега са изорали над 
100 хектара,а според пла
на трябва да изорат още 
20 хектара. Торът се раз 

сняга, а след

га не бе достатъчно известна, 
особено зарад трудностите око
ло превозването на спортистите

А. Дънков
тор 
хранваие на до планинските хижи.________

В този сезон, обаче, въпреки 
трудностите в съобщенията се 
забелязва постоЯно увеличаване 
на интереса за ски-спортове на 
Бесна кобила. В Туристическо
то бюро вЪв Враня ежедневно 
пристигат резервации за запаз
ване на места в планинската хи 
жа. Двадесетина членове на Ту
ристическото дружество „Желез 
ничар" от Белград и петнадесет 

Училището за учени-

вест от днннтроврад
Годишно ошчешно съ

брание на сиоршнише 
риболовци Споменатите агротехниче

ски и финансови мероприятия 
обаче не са елансшвенате ме- 
роириШия, коишо се Оре дари- 
емаш с цел да се Подобри сея 
скистоианското Производство. 
Още в началото на годината 
Започва да се разисква а за 
изкупуването а *а цениШе, ко
ито вероятни ще останат на 
навито от изтеклата година.

хвърля на 
това се оре. Специалисти 

че снягът се Днмн-На 24 янз-арн т.
е било проведено го- 

отчетно събрание на ри- 
„Ниша-

г. вте казват, 
нзтопява при обръщането 
на земята и спомага то
рът да прониква навсякъ
де. Петте трактора ва ко 
операцията няма да спрат 
докато не бъдат изорани 
всичките 120 хектара.

А след това ги очаква 
сеитба, която

тровград
дншно
боловското дружество 
ва", на което са бнлн отчетени 

риболовците. ДрУ- 
79 възрастни чле

скиори от 
ци в стопанството, десетина де
ня вече използуват терените на 
Бесна кобила, заедно с пионе
рите от Пионерския дом ,„Анд- 
жа Ранкович" от Земун, на ко
нто чистият планински въздух 
и слЪнце, покрай скиорските у-! 
доволствнЯ, отлично действуват. I 

За начало на месец февруари1 
шчкж маста в вланжиската х»-,

успехите на 
жеството има 
на и 40 пионери.

Събранието реши Л* ® °зна’ 
Асен Петров с 3.000 ди- 

3 видри.

Чешеше и разироешранявайше 
вестник Брашсшво“

Пишеше за своише уейехи и Проблеми.
,гради

нара за хваШането на
За претседател на дружество-

нзабрая Мила Павнчеввч.
Прес-серовспролетната 

ще започват напълао под
готвен.

та а Б.
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НАШИ СЕЛА. Из работническото движение

Първа съвместна конфе
ренция на комунистите от 

Димитровград и ПиротХУСА ВРАНА
През средата на 1910 година по искане на комунистичес-В 

ката група в Димитровград (тоговашен Цариброд), пристигна-1 
ла от Пирот група комунисти и била проведена първата сЪ-1 
вместна конференция.

По това време Димитровград живЯЛ бурен политическия 
живот. В него имало организации от всичките партии, сЪЩе-П 
ствуваШи по това време в България.- народници, цанковистн, 11 
демократи, радикали, широки социалисти и комунисти. Ста-П 
рите хора с гордост си спомнят, че Комунистическата партия 
в това време била най-силна и имала свое ръководство, чита
лище и клуб. В малкия клуб, където комунистите се събира
ли през свободното време ва разисквания и кЪдето правили 
заседанията си, познатият комунист Киречаров обслужвал 
„гостите" с кафа, чай и 
Партията е имала «влияние и в селата. 
понЯкой СВОЙ член (Поганово, Брайковци и други?.

По това време 0907 година) в самия Димитровград има
ло 45 члена. Наричали ги „открити" или „чучулЯновци ' (»а-у| 
рад дългата коса, коЯто носили те). ТаЯ група Явно е агнти-П 
рала, идвала на заседания и открито водела борба среЩу оста-И 
налите буржоазни партии в града и околията. Освен тези има- 

тЪЙ наречени „скрити ’ членове (комунисти. От тЯх най- 
човек с малка брада и високо

Вранска околия освен сръб
ския национален елемент 
население от българското и ши 

малцин-

има
отека. Децата редовно посеШ- 
ват училището и участвуват в 
празници, като уреждат подхо
дящи забави.

Младежката организация ра
боти добре. Особено са актив
ни девойките, които са в. мнозин
ство © организацията, заШото 
младежите отиват на работа нз- 
вЪн селото. Тази година десе
тина девойки от селото са уча-

знат,а плетачна, при която ид- 
. ват жените от всички околни се 
ла. Покрай реката има добри 
градини където жените произ
веждат нутжниЯ за домакинство 
то зеленчук.

Жителите на селото са поз
нати по своята единодушност 
когато става дума за обществе
на дейност. Преди няколко го
дини те са построили ново и 
модерно училите с квартири

Под Югоизточните склонове 
на Влашка планина,

долина на немирната Ку
в каменн- нацнокални 

Този факт в много неЩа
птарско 
ства.
определя по-специфична поли
тика на Околията в организи
рането на обществено — поли
тическия и културен живот оШе 
ст първите дни след Освобо-

стата
совранШица, се намират стопет- 
десете къщи на Куса Врана. Те 

брягаса расположенн на двата 
на рекнчкта, коЯто движи десе-

сЪспокрити
плочи. Там кусозран 

мелят своето „запре", кое-

тина воденични, 
слама или жденисто.
чани
тО им дават нивичките, пърсна 
ти по долината и околните скло

Низкото жизнено равниШе в 
стара Югославия и определена
та й национална политика са

раздавал марксическа литература 
В много от тЯх ималановс, от конто по-далечните са 

обраснали с букови гори. Село
то е отдалечно около пет кило- 

теснолинейката, която 
долината на Ерма. 

Кусовранчани .отдавна са по
добри майстори-зи- 

като такива са обйколи-

билн причини за низкото рав
ни Ще на културата и на 
примитивен начин на живот, 
на тия малцинства. След осво
бождението Комунистическата 
партия, народната власт и по
литическите организации ведч 
папа се заловиха с разрешава
нето на редицата проблеми на 
следени от старото обЩестпо. 
Първата задача беше ликвиди
ране на нсграмотностата. За тая 
цел бяха отворени нови учи- 
лиШа, -в- които се преподаваше 
народен език на малцинствата, 

про-

един
метра от 
минава по

знатн като
ло и
познат бил Стефан Димитров,
чело, който теоретически бил най-силен, (Загинал годи-

Септемврийското въстание). Освен това бил познат и

дари и
ли пределите на Сърбия и Бъл
гария. И днес ги знаят по стро 

Югославия под о- 
маЙсто-

ителствата в 
бЩото име „трЪнски 
ри". Особено в ПоморавЯ те са 
ценени като,- добри строители 
както от частницие, така от 
строителните предприятия. Бла
годарение на тези странствува- 
ния и контакти с по-културннте

на през
учителят Мусев, който бил толкова предан на делото, че ця
лата сн заплата давал на Партията. Познати били и Асен Пра. 
матаров, съдия, Ангел Гигов и Матея Цветков от Димитров- 
град. Тъкмо затова, че партията на комунистите е била най- 
силна в Димитровград и е работила среЩу тогавашните бур
жоазни- партии както партията в Пирот, двете групи се сЪбра- 

сЪвместна конференция, да обменят мнения и опити. Съ.
спомнят, че на таЯ конференция се водили ожи

Пързата

основаха се културно 
светни дружества, които с ус
пех действуваха на културно — 
просветното поле. Малцинства 
та получиха книги на роден 
език, вестници, основаха се чи
талища и по този начин се съ
здадоха възможности за едно 
по-широко развитие на техния 
обществен и културен живот. 
И не само това. В по-големите

ли на
временниците си
вени разисквания и че била проведена в духат 
балканска социалистическа конференция, сЪстаЯла се същтта

среди, селото е имало учител 
оЩе в онова -време, когато това 
е било рядкост за селатеа на Дн 
мнтровградско. Благодарение на 
печалбите, които осъществяват 
(а зидарите днес са добре плате 
нн) те са подобрили домаши 
я сн бит: правят просторни и 

жили Ща, снабдяват се 
със съвременни печки и покъщ 
ннна, обличат се модерно. Из- 

живописни 
светли

на

Долнна на р. Ерма
светли

за учителите. Под един покрив 
с него е и културен дом сЪс 
салон за вечеринки, 
же да побере около 400 посе
тители.

ствували в строежа на младеж
ката автомагистрала „Братство 
— единство". Няколко брнга- 
днрки са получили похвали, а 
Симка Симова се завърнала от 
младежкото строителство като 
ударничка.

Вечерно време в центъра на 
селото, пред кооперативната 
продавннца, младежта си прави 
разходки, а всяка неделя младе
жите уреждат танцова забава. 
Тогава сЪс своЯ акордеон се 
проявява Драго, продавачът на 
кооперацията. Той 
младежите сЪс селски хора и 
модерни танци.

селница има кина, а радиото е 
обикновено неЩо и в най-от-който мо-чезкали оа старите 

литаци, украсени сЪс 
мъниста, гайтанн, шевици и тан 
тели. По-добре се снабдяват и 
с хранителни продукти чрез ко
оперативната продажница в се
лото. . .

Но кусовранчани не забрав
ят своето земеделие и живот
новъдство. Главни земеделски 

са девойките,

ми успехи обаче бяха постигна
ти в областта на учебното дело 
Тока например за българското

об-
Там младежите устойват ве

черинки, а гостуват им често и 
самодейните групи от Звонци 
и други села. Там се устройват 
и събранията на Социалистиче
ския съюз и на Съюза на ко- 

Сега

национално малцинство в 
Шините Босилеград и Власина
са отворени 46 основни, 7 осем 
класни и едно средно училище, 
а броят на учениците е към 
4.000 ученика. За отбелязване 
е и фактът, че децата — мЪж-

кусовранцнмуннетите. 
строят шосе за Звонци и са 

пътя към тесноли-
производителн 
жените и старците. Те засяват 
пшеница, ръж, царевица, овес, 
а най-много картофи, които там 

От животновЪд-

трасирали 
нейната. По този начин Ще се увеселЯва

редовно посе- Димитровград преди войнатаки и женски — 
Щават училиЩе.

подобрят съобщенията на товадобре виреат. 
ството най-добре е развито ов
цевъдството • и 
Конете им служ-ат за пренасяне 
нА товар понеже теренът е та
къв, че кола не могат да се из
ползуват. От нЯколко

Н Ш,планинско село.
коЯто Димитрне Туцовнчпрез месец Януари в Белград, на 

говорил за Балканския вЪпрос и за предстоящите задачи на 
социалдемократическите партии. Организациите в Димнтров- 

Пирот. разбрали правилно думите на Днмнтрие Туцо.-, 
Дядо Благоев и започнали да сътрудничат. Първата 

съвместна конференция на комунистите от Пирот и Димитров
град била поздравена от населението. За това говори н манн- 
фестацията из улиците на Димитровград, проведена след кон
ференцията. В тая манифестация бил забелязан голям брой 
граждани които не се числели ннто в една партия.

Първата конференция на комунистите от Пирот н Дими- 
оказала голямо влияние за сближението на кому- 
двата града в борба среЩу ненародннте режими.

Б. Николов

коневЪдството. В новото училиЩе тече все- 
училншна работа. Тамкидневна 

работят учителите Бойко Васов 
и Тодор Гюров. Те са активни 

извънучилищната дейност.

град н 
вич игодини 

тЮтЮн. Внасам отглеждат и 
селото има една ковашка и ед
на дърводелска работилници. 
В Куса Врана работи и една по

и в
Учителите изтъкват един свой
проблем: нЯма училиЩна библи

МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ тровград е 
нистнте от

В НИШ
(Проълженнс от I стр ) 

то изтъкна, че липсава система 
тичност в културно-просветната 
работа, докладчикът набелЯза 
задачите, които в това отноше
ние трябва да разреши селска- 
та младеж: „В това направле
ние Пр иселската младеж тряб
ва да развием широка актив- 
ност в културно-забавния жи
вот, а преди всичко трябва да 
раздвижим читалищата, които 
веднаж трябва да станат цен
трове на идеологическо-полити
ческата и културно-просветната 
работа на младежта от селата. 
Тук най-напред трябва да ре
шим проблемата за нздЪржката 
на читалищата, за утвърждава
нето на техния статус и да ги 
превърнем в бюджетни общин
ски учреждения, Чак тогава, в 
рамките на читалищата, Ще мо
гат да се организнрват различ
ни семинари и курсове, сказки 
и разисквания, обсъждания на 
прочетени книги, а с помоЩта 
на просветните работници Ще 
се осигури и по-голЯмоТо раз
пространяване на ежедневния
печат в селото............ заЩото
чрез него младежта Ще Може да 
се информира за сЪбйтиЯта, ко* 
ИТо ежечено вълнуват света — 
Техническите достижения, сто
панската проблематика, полити* 
ческите събития.

ЗавЪршавайкн доклада си Ра 
Де Мнлованович каза:

„Нашият темп на обществе
но развитие изисква от наши
те младежки организации в на
шата околия повече знания, пре 
даност, по-добро Познаване на 
Проблематиката на нашето об
щество и на нашата действнтел 
ност, заШото само такива мо
жем да бъдем истински и пре- 
данни борци за всичко, 
е Ново и напредничаво".

„Радваме се че в новата око
лия перспективите са по-светли 
н че
да разгърне оЩе по-богата и 
по-съдържателна дейност във 
•сичкнте области на нашата об
ществен© — полезна работа, а

в светлината на решенията на 
VII конгрес на Съюза на Юго
славските комунисти".

В разискванията, които

БЕЛЕЖ К А
се ПРЕДОТВРАТЕНО НЕЩАСТИЕразвиха по доклада участвува- 

многобройни делегати 
всичките краиЩа на новата око 
лиЯ. Нашият делегат от, Дими 

— Зарко Райк 
на Общинския ко

от и Ш/ътнака Оо надо н^щеЮо 
Във вагона настана ‘Паника 
и жените и децата изПи• 
щяха

Благо анрение на Сймобла* 
данието на Илия Станоев 
от ПеШачинци, койШо на СШо 
Шина метра Под саирчоЩа 
вагоните с ръчна спирачка, 
злополуката бе Предотвра
тена.

ха Н^ 20 януари на Шесноли- 
пейката кън Звонци бе йре- 
довроШено едно нещастие. 
Влакчето беше на спирката 
При Село Власи и локомоти
вът Приемаше вода на Пом* 
Пата. Всички сйирочи и слу
жащи бяха се насъбрали о- 
коло локомотива. В ГОоя мю- 
менШ пва вагона (■ Ю които 
един Пътнически с ПеШдесе- 
Шина Пътници) се оШкачиха

Наближава Осмн март-МеждународниЯ празник на жената. 
По нашите градове и села жепскнте дружества вече Се под
готвят за тържественото посрещане ма празника. В Дими
тровград Ще се устрои тържествено събрание с художествена 

лотария. За учащата се младеж е разписан 
най-добре илюстрирано четиво, което говори за уча-

ов,тровградско 
председател 
митет на народната младеж в 
Димитровград на чист българ
ски език приветствува конфе
ренцията от името на Народна
та младеж от Димитровградско 
и говори за нейните успехи и 
постижения в- стопанския подем

кон-програм и 
курс за
стието на жената в социалистическото строителство.

На снимката: Женската самодейно-художествена група от 
село ПетЪрлаш.
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на комуната.

© 1де строим... И не само селото 
а и родината. НаШеТо време е 
велико, заЩото строим живот 
аа Себе си.

Срещи с хората ош Висок партийната организация ® се
лото. Пришелец, млад, здрав-. 
Неговата планина била по-су-* 
рова, от това село и той я на
пуснал.

— В 42 къщи само По Двама 
старци живеят. Но от планин
ските села слизат Хора*га и за
селват напуснатите домове.^Се? 
лото се подмладява.

Зимно време е сега. Когато 
озеленее пролетта, нЯма стари. 
ЗаборавЯт се дългите зймнй но 
Щи и кошмари и хората се зами* 
слЯт какво да поправят, та Се
лото да не пустее. Миналата го 
дина направйхме пЪтЯ.. . вСич-* 
ки бяхме на работа. А напро
лет Ще започнем пак неЩо. 1Дс 
поправим „Дома", Ще преселим 
кооперацията в него, а таЯ сгра 
да Ще превърним © дом на 
Културата. Зная какво трябва 
на старите, културни славинци 
— радио, читалище, вестник, 
ежедневна поЩа, заЩото над 
600 души оттук са из страна
та ни на служба, а писмото 
сближава.

Ние не сме пришелци вече, 
обичаме сеАото и Ще помогнем 
то пак да стане Ойова, което е 
било. Пък* има млади. С *Яж

Наричат го Нац-ко „боГЪт*1 
заЩото по ревматизма пред
сказва вреМе+о. Седи на Прага 
на ковачнйцата си, загледан вСТАРИ И МЛАДИ о
чучура на чешмата. ..

— Помня първите „француе- 
ки" печки. Колко много работа 
имаше тогава! Имах

И ТаЯ вечер поколенията са 
заедно. Всяка вечер в това вре' 
ме те са Тук, В малката заАа 6 
снимката на ТиТ 
й с раздраната тенекйена Печка) 
от йоято дими суровата бухо' 
вина. Старите, седят край печ
ката, греят реймаТйзма, мЪлчаТ| 
разговарят, оплккват сС от ста* 
ростта ей И чакат вестник... 

'Там, около масаТа три групй Й' 
граят на карти...

— Пиши!
— ОЩе веднаж1... Пак пи

ши! . . пиши! . .
СмЯх наведнаж изпЪлни ст*‘ 

тЯа — някой е загубил Р*А0' 
стта на победата.

Времето движи и ноШата. Спо 
Мените нЯмат край, заЩото Дъ' 
лго се живее в това село. Тряо 
За да се отива...
А когато старостта тЪргне кЪм 
сокаците, Ше мине край авто' 
буса и „Дома” и Ше чуе отк^»' 
елек от разискванията на мла* 

4 дите: трябва ни културен А0*1^ 
да почнем... старите Ше ни по-

кЬЩаТа 
към „Марин 

Запустя чардака н о> 
тиде си „пусто турско”...

Дълго живея, много дълго. .. 
Утрините станаха ниви.. . кара
ници, сЪдилиШа, богатство,’ си
ромашия и войни-една, две, че- 

. Не обичам вой 
та; МладостТа ми мина на вой
на, тя е гладна, студена, смърт 
питай над нея . . .Най-добро е 
моето време, онова в Явор... 
Безброй стада и букова сянка 
на равниШеТо. . . Явор! КоГато 
зачервенее гората и овца изгу
би мляко започваха седенките: 
Долу под планината лумнат ог
ньове на крЪстопЪтите н екне 
старинна песен, разстели се сме 
хЪт на девойките... А ние, за
творим стадата и като „север- 
нЯка" полетим надолу. . .

Няма го това време. Пустее 
селото... ние бяхме двадесет в 
къщи... Отидоха. Станаха чи
новници. Те живеят добре, но 
моето време те не знаЯт... ру-- 
мената есен, седенките и едрите 
дсвойкн..,

Когато тъмнината запЪпли от 
Видлич спират секирите по дръ 
вниците, „Селото на старците" 
оживява за миг. По сокаците 
зазвънят камъни ст удара на 
старческа тоЯга; от тежката 
стъпка на младите; зашумят 
полите от чевЪрста крачка..» 
Селото на старите, възрастните 
и младите трЪгва кЪм ,,Брег” в 
кооперацията, на чешмаТа и в 
„Дома" да разкара скуката на
брана през деня сЪс споделени 
спомени за младостта или с пла 
нирането на „заедното уГре".

Зная тия стари хора, които 
несигурно потупват с тояжките, 
и младите. Всеки в душата си 
носи „своетго време" и от него 
поглежда в настоящето и бъде
щето, мери ги много често по 
своему. . .

— На колко години с>м?1... 
НоШем си отидоха турците. Бях 
на 12 години... дойдоха от Бер 
ковнца с тежко натоварени Ко
ла... може би пет бяха... Булй 
и турчета— зайтии... Блуж
даеше погледът им кЪм врхове- 
те на планината. Воловнте на

поиха на извора под 
ни и тръгнаха 
дол- чираци и 

пак не стигах да завърша ра
ботата. А те чакаха

Дймйт ройо и
да се за^ 

въртя някъде да закачат тейе- 
кйя На опашката на някое куче. 
Детска дивотия!. .. Днес фран- 
цуски печки не иска никой- до
карват фабрични... На ли мй 
разправя Синът — имат си Ма
шини, бързо ги правят и стру*

тири, пет. . на-

ват по-евтино.
Времеви не стон — 

това... Иде пролет. Ще 
сат при бай Нацко плугове, 
мотики, кйси и Ще тЪргне рабо
та, докато тракторите не забум- 
тЯт и тук...

Аз имам

знай
доне-

и земица и синове, 
дъщери — чиновници и работ
ници. Животът все пак е по-ху
бав сега... а работа, който я 
търси Ще я намери...

Зее празна ковачницата зад 
него, но този Не мисли за сво-

което

нашата младост Ше може

ето време Като стареца.
о могк*т. ,,йово Маннч М. НАШе секретар на

,
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ММШ1МШГ БАБА МИЛОИКД-СТАРА105 Г.
•<д с градинарство.

Та е забравила 
събития, които е прежн- 

помаи

' • . <« ,• в ф . . < много

НАЙ-СТАРАТА ЧЕРКВА В БО- 

СИЛЕГРАДСКО
ПРОСТУДНИ

БОЛЕСТИ
вяла, но все пак 
турското време и кърд
жалиите, които тогава я 
заплашвали със 
Тя си спомня за тежките

смърт.
Изаестао е, че маого отда

вна хората са ааОележвлв арът- 
ката между обик.овгвою про- 
„ту„яв»не н раалвчанте боае- 
стн. 1. »л мменне се а зап«*»ло 
у хората н досег»—аеС1о ще 

че ьяк. й з.Ооааа, кило

рия)...
Изворскта времена, за дългите по 

стове и зз дните когато 
не са имали сол...

Нейният мъж умрял 
преди 01) години. Сега има 
жнв син, снаха, внучета 
и пзравнучета—-вече въз
растни.

черква нг се от
личава само по своята големи
на. но и по монументалната си 
постройка. Тя 
културните и художествени до- 
могвания на славяиското

е отражение на
чуем,
„ежа* вд вллжьа асми,

го 1СЧ* име" М.1М ну ЛНА-
насе-

ление през турското робство. 
1 я има забележителен

**4лО
стймвян *ракат«л.

дмчШоотд мсдицинл не под-
ирос I удйа..вею

да печн-та на

олтар и
иконостас, правен сЪс специал
ни бои, които блестят на тъм
но. Покрай обичайните

Е. Р.
катоЦс ь.ч*0а

АйЖСО ф.КЮррели
гиозни стенописи, в черквата се 
намира и илюстрирана притча
та за пороците на хората под 
въздействието на дявола и за 
това какво очаква вЯрваЩнте, 
ако го следят.

Черквата, която е изиграла 
своята значителна роля в мина
лото, днес представля»а ценен 
исторически, архитектурен и ху
дожествен паметник, който 
влича

зоОоджиНпЧ, но тор*о*НЧпИ
според мсдмц«1На1«, ис е нрм- 

Но СаМО ИиЬОд 9л ИОЯйаТа 
АлОолЯдансТД Род.Ч1а Ш

НАЙ-КРЪВОПРО- 
ЛИ1НА ВОЕННА 

ОПЕРАЦИЯ
В село Извор, Бос-ле- 

градско, живее баба Ми- 
лойка Колева Алексова, 
стара 105 години. Тя е 
прекарала живота си в 
работа на нивата и около 
добитъка, никога не е бо
ледувала по сериозно и 
дъес още е крепка ста
рица. Тя още донася во
да, грижи се ва овцете, 
а през лятото се занима-

ЧаНй
па

изчерпваПроСТу двааНсТи Св 
з. ТоВа, Чс Тч/ ДоириНВСв 34 М4- 
М^ЛЯаамсТо СЪ.фчЛмВМТСЛНоТД 
м»^1Ц На ирГ4п«.аМ4 » Ю ИрсД-
р..311ч)лаГа ьБМ ЗиОилЯалМС, 4 1)0

ЬчЧпн ииМмГа 34 пиЯ1«.Т1

За една от ма й-кръво- 
пролитните десантни опе
рации през Втората све 
товна война се смята би
тката За Я.ЮнСкИЯ оътров 
Иво Джима на Иоцнфлка. 
На този малък остров ог 
8 квадратни мили, пред 
ставляващ важен страте
гически пункт, японцъте 
имаха 23.1)00 войника в 
момента когатоамерикан
ците предприеха десант. 
Американците участвува
ха с 800 воени кораОи и 
70 01)0 зойнила подлрепе- 
ви от мощни въздушни 
сили. Борбата за този ос 
тров непрекъснато про
дължи 36 днн. От амер« 
канска страна зогиьвхо
21.000 войници, подофи 
цери и офицери, а огд л 
ните войскови части «згу 
биха до 98 процента ох 
своите сили. Без резул
тат остава поканата за 
пред взне, к. ято амери
канците отправиха до 
бранитзлчзе на 21 «арг 
1945 година. Борбата про 
аължи и когато американ
ците за х- острова от
23.000 японц бяха оста 
нали само 21)0 тежко ра 
ьени. (:1о материали —

В. Рашков)

В)5И
ли О^лсоТГл.

11рпЧпИИ * <ЛНТС НД бе ЛСС1ТД 
«оГ*» да СС НоМЩ>41 ьъгху ЛИ- 
IаВйЦНТС И4 ГорпИТС ДпХо1С*- 
,.н орглнм и Дол не ирмчмпчт 
оолест Н4 ОрГЛНйЗМЛ. А КиГДТО 
»|0Д влияние на прис1удява- 
нсю Ач.йде до намаляване от
бранителната Мч.ш На др»днЕ- 
лиЛ, ЮГоНА 1фИЧпии1СЛН1С НД 
ОоЛсСIН1С ЗЛиоЧНоТ ДЛ ДСЙСВу- 
ваТ, те промиквот по дълОохо
а 1Ъ»аНН|С ьп ОрГ4НВЗМп И 
ГоЬ4 1ой лЛПчЧВй да рСеГвра.

Такава ЛаОО ЙВиНьЯ, оСоОб- 
ло са чести ьр.з з..м^та м оОм-
чНоВсНи 1 М ма^ачамс 11роС»уД4. 
ЙО В 1аЯ I'ру (I а Си*Д4Т И Т4КН- 
аа 4 ку I ИВ инфекции КаКВИТО 
са кихането, ьъзмдление ■« 
жарело1с, )ърло)0| на Оелмтс 
др. Ос/вс н др Симптомите са 
разммчии а ЦЛВнСМ1 оТ ЛОК4ЛН-
аоцняга на иъАмаЛсьнето. Ьсе 
пак иоьсчето от тели заболя- 
илнпЯ са придружени от леко 
ЦиВаШеВаНС На ТСЛССНаТЛ ТеМ- 
|1с рЛ г у ра, суха КаШЛоЦа, ГЛаВО~ 
ОоЛИ1, оШадиа/ШС! Н Др. 1МЯ
заоо»а,яви,ния оОпКИоВеьо са Се- 
зВИаСНп, ТроНТ иьоЛи 3—4 ДеНЛ
л МйпаоаТ ООаКНОЬсНО ОсЗ иО-

В село Извор се намира най 
старата черква в Босилсградско.

Преди нея е било построено 
само едно манастирче в ТлЪ- 
мински район. Тя представля
ва интересен архитектурен и и- 
сторически паметник от времето 
на турското робство и е свиде
телство за хитростта и предпрн 
емчивостта на раята, която с 
помоЩта нд ремък от волооска 
кожа променила решението на 
султана за големината на чер
квата и построила преди 132 
години едно монументално зда
ние дЪлго 36, а широко 25 ме
тра; Тази черква в миналото 
е събирала и по 5.000 души, за 
Щото разполага с голяма порта 
и черкова, с отделно помеЩе- 
ине в®, жените (галерия) с кос-

ца и помещение за крЪЩа 
Нейното значение за за

при
вниманието на редките 

пътници и туристи.
Тази черква заслужува вни

манието и на нашите историци 
по изкуството.

тилни 
пане.
пазване на националните особе
ности в миналото е било голя
мо, особено в борбата среЩу 
турцнте. В неЯ са се събирали 
християните от целия вилает 
КраиЩе, дори и от Радомирско 
и Дупнишко. За нейния строеж 
разказва един от най-старите 
жители на селото-Арсо Ми- 
трин: Черквата била строена 
с голям вЪзтрог... от село Коз- 
лица, Дупнишко, бил докаран 
специален камък и дълги и де
бели храстови греди от Д. Кори 
тен... Всичко било превозвано 
с примитивни крАа. Освен това 
били събирани и доброволни 
вноски. При черквата имало и 
голяма манджарница (трапеза-

Евтим Рапгелов

За рибите във водите на Боси- 

леградско и Димитровградско
Риболовните дружества » Бо

силеград и Димитровград от го 
дина стават все по-активни и 
прибират все повече членове в 
своите редове.
„Пъстърва" от Босилеград през 
миналата година имаше около 
40 члена, половината от които 
бяха младежи. Димитровград
ските рибари успЯха да опечал
ят дори и трофеи на районните 
съревнования в Ниш и на Ду
нава.

С тая статийка целим да за
познаем нашите колеги по пасня 
кои риби живеят вЪв водите 
течеЩи около Босилеград т. е. 
Димитровград, заШото повечето 
от тЯх не знаят, че видовият съ 
став на димитровградската Ни
шава и боснлеградската Драго
вищица е твърде различен. Ра
зликите дохождат оттам, че 
Нишава принадлежи кЪм басей 
ка на р. Дунав, който се влива 
в Черно Море, а Драговищица 
ца пЪк дава водите си на Стру 
ма, влнваш.а се в Бяло море. У-

пис струмицс, която я нЯмл в 
Нишава—тук на нея наиодоба- 
ват Барбус Флувиатнлис и Ба- 
рбус меридиналис петени — два 
други вида от сЪЩнЯ род.

БоснлградскиЯ клен носи ла
тинското название Леуцнскус 
цефалус мсцсдоннкус, което Ще 
рече, че той се отличава по ня
кои белези от димитровград
ския клен, наричан Леуцнскус 
цефалус цефалус.

Но не само историческите 
причини оказват влияние вър
ху. състава на рибната фауна и 
нейното разпространение в от
делните реки 
условия (температура на вода
та, наситеност с кислород, сте
пен на мЪтност, дъното на ко
ритото и пр.) сЪЩо са от реши 
телио значение. Именно, затова 
около Босилеград в Божнчката, 
Любатската реки и Драгови
щица. които имат характер на 
планински потоци, се срсШат са 
мо пЪстЪрва. клен н мряна

Дружеството

бръснарите
екологнческите

01СДС1И.К за и^Г.-наМа. ВО »в- 
„илниипсш и же да црцмХлжМ 
а .иисЧе ох 4—О дена м да са 
В, ЬЩа оНЮао и ХанпВа случаи 
,,Ии»л да се помисли, че с иа-
..ЪЛ.Ла нЯД.&аа аомдлиа.ция 
л |няиз. да се похърси иимч* 
ЩГо па Лик^р.

Не е .се едно дали иякей 
д^едп а.ОдлЯалпею е Оьл О^леи 
ЦГ пЯ & у. И лр. ппЧС.Ко ООЛСС! Ш1Ш 

• е Ндп. &ИХ.З.Цй1а Чут дЛадИ 
Лира МаНаоа ОсЗ ПиелСДС7ПИЯ,
дд.|и ири п^цдридси^ю се пд- 
а. До Запуд.«а..ею па поса, Ю 
ас ЧоЖС Да ОаЗиС, ааХ1оЧПа да 
„Лабсс, а 01 друга с!р.На ЬС- 
IаП а 1С ЛпГсН^Ца Са ПО ЛсСпО- 
диоЪ|1Л. п Па ОсЗаПЛПп СреЩу 
дру/аХс иафс.ЦНа ОСмЧпо 1спа 
показна, Че п -геЗп, по-леки, 
случаи ма заОсЛЯпсНпЯ 1рЯ0В4 
да с1иаа«и ^ераоЗни.

пра лепуиаисЮ па Тази за 
0о.,Ял4.аьЯ чесю се допускат 
I р.шен какю от с< реНа ва ОиД- 
апТс, тапа И ОТ С1рааа па ле- 
,ерите. 1пЪрде Чссю при ле- 
>ите възо.лепия на носа Ила 
ждрелото се д. ват сулфоиавн- 
ди и ашибиотици. Т.Ва МоЖ* 
да доведе до резистеахност у 
болнихе, а от дру!астрааа 6*1 
Потребно се разхищават лекар* 
с 1 Во и парични средства.

Изправно е, когато се касае 
ДО леки ЛаболЯиаИИЯ ИЛ ДИХа- 
хелаите орг.ни, болпвях да св 
остане а леглото, да пие топъл 
чай н да вз.ва малки дови аС- 
ииринн. Ь такива саучаи е въа 
волево лекуването на хора с 
по-здрав оргавизхв, особено 
когато аьфекцията в по-слаба. 
Организми 
явл болестта. В случи оргава* 
амът да е по слаб а заразяването 
по-авлво, болеела ще продал* 
жи и след 4—5 дева. В такива 
-лучаа трябва да се употребят 
сулфонавиди или антибиотици, 
во според предписанията на 
фармакологияхл — употреба гв 
зл кратко време в в достатъч
ни количества, за да предотвра
тиш тяхното вредно въздействие 
пъ^ху орглввзиа.

Като превантивни нерва но* 
хат да се приллхат всички ония 
лоию спомагат оргаивзмът дя 
засили своята отбраввтеляа 
мощ—спорхувааето, калорична 
. Влтамниир.яа храна, подход
ящо облекло в обувки, ОТбЯ- 
•л.ае ва бързите промени вд 
хениературата в др. Преван
тивната употреба ва лекарства 
не е препоръчителна, а.щото 
може дл съзАаде ре ли хи алер
гични ЗаболЯВЛпВВ В ВвМЛлЯВЛ

■

Да, така е| Така е| Тоиа с стара истина. Това нхх е дока- 
първия сръбски реалист Яков Игнатович "с произведе- 

,,1 Ьрпхние-спасенис , Днес не е нужно да нн уоежда- 
гоиорнт, ами че как!

зал н
нието сн
ват че това е така. Фактите

Ьтонапример да взеахем димитровградските бръснарници. 
В тях нима да внсят по стените тамоурн както това предви
жда бръснарската класика. Може он е имало иякогат Ь онова 
време когато по орЪснарницнте хората са се освооождавали от 
развалените зъои или когато орЪсиарнтс са имали пннвнци за 
своите мюхцерии... 1 ова са минали времена!

Но ето че н днес ОрЪснарницнте са пълни. Ще речете, 
че бръснарите трупат пари| Не. отиват там хората поннкога и 
да се обръснат, ама повече отиват за да обсъждат градските 
и световни въпроси. Ьто един пример: ако не Оеше орьснани- 

мнозина нямаше да знаят, че ОоЩината е наоавнла нола
кхмаше да чакат' на-

чените оа установили, че поте
клото на рибите от тези две ре
ки е различно.

Така например, д-р. Станко 
виден

Изстреляна нова съветска 

балистична ракетаКараман, скоро починал 
ЮгославЯнски нхтиолог, рЪково- 
дящ Музея на природните нау 
ки в Скопйе, е установил (1955 
и преди %■,
Струма, към която принадлежи 
и Драговищица, живее един по- 
особен вид пъстърва, който се

то прехетя 12,5 хиляди 
километри и разви ско
рост от 26 000 ки ометрз 
в час. Ракетата е иа.фа 
вила отклонение при по
падането а целта само зл 
два километра.

Вместо последната сте
пен, съветската ракета е 
имала макет специално 
констру-ран за минаване 
с голяма скорост през 
гъстите слоеве на атмо
сферата. Ракетата е била- 
ваправлявана и се смята, 
че е достигнала височи
на над 300 километра. 
Това се заключава по 
предпоследната степен на 
ракетата, която частично 
е изгоряла при падането 
си през гъстите слоеве 
на атмосферата.

Световнаят;печат ока
честви тозв^нов съветски 
опит като крачка напред 
към овладяването на Кос 
моса.

На 21 януари т. г. бе 
изстреляна новя съветска 
балистична ракета, пред
видена за изхвърляне на 
на тежки спътници и за 
полети към другите 
планети на Слънчевата 
система. Таз- съветска 
ракета удари в целта 

определения район 
на Тихия океан, след ка

цата
цистерна за пожарникарското дружество.

следващото сЬорание на
чак тогава да разберат. Покрай такива и други ииц-ормецин 
за комуналния живот тук се уреждат и беседи върху разли- 

Неотдавно в една бръснарница се състоя сказка на 
станеш милионер чрез държавната ло- 

оеше едно лице в униформа с голима чанта.
. Сказката, която не

че в система на
нзоиратсли ишите граждани до

отличава от дунавската, следо
вателно и нишавската такава. 
С други думи босилеградските 
рибари хваШат пъстървата т. н. 
Трута Мацедоника, коЯто е с 
по-източено тЯло от старопланин 

Трута фарио. Мряната ко 
Ято населява водите в околнос- 

Босилеград, според Ка- 
т. н. Барбус циклоле-

чни теми.
тема „1Чак можеш да 
1 врия . Докладчик
Значи, разносачът, които продава оплети
бе афиширана и подготовена. мина с голям успех. Изложение
то оеше на нужното научно 
наука шега няма. Иместо разисквания разносвачът продаде го
лямо число билети на прнсЪствувахинте. А°оЪр пазар, какво да 
му правиш! След сказката прнсЪствувахинте минаха към сле- 

точка на дневния ред-разно. Паи-нопред стана дума за
на авторитетни дегустатори

ниво- математика играеше, а с тази
ската В

тта на 
раман е

дната
едно лице което, според мнението
от града** притежаваотлично вннце, което продава прочистено в

^тн « едни глагол, които не се споменава в литературата 
Брачната проолеохатнка е също така люоим» тем. на тези 
съоооння по орЪснарницнте. Детайлно се разглеждат редица 
сЪпаСжескн дв^кн. Ь резултат на това орснарските философи 

^ ямгокоучено заключение: всичките жени са ед-
‘ «*•

СНЯГ В САХАРА РЕДАКЦИЯТА 
НА ВЕсТНИК 

„БРАТСТВО" — ПИРОТ 
обявява

Снягът в тая област е 
голяма рядкост. Силни 
веявици са предизвикали 
спиране на съ -бщенията 
в някои ча.ти на Сахара. 
Няколко стотици мотор
ни коли чакат подобрение 
ва времето в оазиса Гар- 
дия, за да продължат пъ • я 
си. Необичайният сняг, за 
тази част ва света, е на
правил непроходим пътя, 
който води от екватори
алния Чад за Алжир.

КОНКУРС
ва

1. Ехин журналист — 
преволач

й. Ехяа администратор 
— даххтилограф

УСЛОВИЯ:
Зх праволач—най-нал 
ко полуввеше сбоа- 
аоваиие н сг>л»дво 
познаване на българ
ски и сръбски език

За администратор — 
най-малко VIII кла: 
на основно псемгоди* 
шно [училище и зна
ния по машинопис.

Молби, с азтобипгра- 
ф.я и други докумен
ти. се изпращат до 
Ре д а к ц и ят * на в. 
„Братство" — Пирот
Кандидатите полахат 
приемен изпит по 
специалността

Конкурсът продъл
жава 15 дева от об- 
■асодаавето му.

ваквн 
утеха.

Широки разисквания 
ца а „Балкан . 1 очно в момента когато 
пл този вьпрос се готвеше да изрази У

с крачетата си по циментовия тротоар.
__ Ьнж ти, купил и панталони! е
— Добре й Прил**гат1-ооади се друг.

полови нсантнмерова

сам преодоа-по адрес на новата певн- 
еднн от докладчиците 

новата певица в санги- 
стане

стават н

засечка вЪрху ли- ЧОЗЕК „ЯДЕ'СТЪКЛОБръснаря? направи 
цето на клиента н 
да види „„новите панталони 

само задната част

скокна до прозорцето за 
1 о*1 можахитро кдто котка

. Но оеше вече к ьсно. В с. Долна Невля, Ди
митровградско, живее Зл- 
ран Джооджепич, служи
тел в Пг щата, етер 23 го 
дини, който щед група 
се. ян • изяде една чаша 
м вино. Сега всички при
казват за тази случка. Зо
ран казва, че не за пръв 
път яде стъкло и че не 

никамви после-

но все пзк дадена панталоните.да види 
своето мнение-„Доори панталони! .

оЩе да разбе-Че оероернтс са видни хора не могат вс' 
рат хората от „Спортист . -йаш.о "апр“^ер \ 1 ова е твърде
„Спортист" Да дава само една ор ^ 6 ^то> напрн-
малко ва популяризиране »а на“и С" Р “ н това в кои ден 

оелградскнте оръснарннци знаят дорн Ннм. днмн-
променнл връзките на ооушата си. Ннма днми 
бръснари не могат малко повече да зна т з 

люоопитннте граждани кога, н
този футоолен

за
тБРА ТСТВО* в^сШних на 
българ ноШо малцинство 

в Югославия
Умер, в

Шекуларец е
тровгрлдеките
„Спортист"длаеСЪооЩЯт^днаг4 [гоосда иа

отоор. Години минават н хората заоравЯт! ^ и те
сиарите-да помнят н “ *™ад" з^аели едно време за пооедн! 
(фудоолнстите на „Спортис ) Анмнтровград
Докато оръснарите не се ааангажнрат спорта в Димитровград
■е може да се надява на успех.

*
Редахтори — уредници: 

Марин Младенов н 
Микн Нейковпример, е

чувствува 
дици. Той заяви че може 
да яде и ножчета за бръс
нене. грамсфонски плочи, 
порцулан н пр.

*
..елата иа хсварстчито, когато то 
дгй-тватедио трябва да се упо
треба.

Печатница .ГРАФИКА” 
— Пирот — тел. 20

ГьоргеинчЛюбх Др. с: ПАВЛОВИ чшпсал Г. Б,(побългарил М. Мл.)



/>. * #* *

&ратст6о * КУЛТУРА ★ ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО ★ I
' - /• •

Полугодишна 

равносметка
ДИМИТРОВГРАД ТРЯБВА ДА 

ИМА ОБРАЗЦОВО УЧИЛИЩЕ
Семинар за препода
ватели по български 
език във Вранска 

баня • • •
Заяви Бранно Милошевич, сътрудник на Завода за Подобрение

на учебното дело
От 18 до 30 януари във 

Вранска бавя бе приведен 
семинар за преподаватели 
по български език от ос
новните осмокласни учи
лища в Босилеградско и 
Димитровградско.

Семинарът е бил орга
низиран от Центъра за 
усъвършенствуване на пре 
подавателите в Б.-лград. 
Лекции по българска гра
матика и литература и за 
някои други въпроси свър
зани с преподаването .ма 
този предмет изнесоха на
ша видни професори от 
висшите педагогически у- 
чилища и факултети в 
Белград, Скопие и Кра- 
гуевац, между които др. 
Илия Мамузич, Тодор Ма 
невич, Димитър Митрев, 
Христо Зоографов и др.

Ръководителят на се-

Основпо учнлиЩе Моми ПяЯде 
в Димитровград

На 17 Януари пристигнаха п 
Димитровград другарите д-р 
Радован Тсодоснч, началник от 
Завода за усъвършенствуване 
на учебното дело в Белград н 
Бранко Милошевич, сътрудник 
на споменатия завод. Те бяха 
1а първите преподаватели на се
минара за просветните работнн- 
У.И от Димитровградско, органи 
знран по почин на Завода.

„Целта на този семинар е-за- 
Явн. пред нашия сътрудник д-р 
Радован Теодоснч просветните 
работници да .се подготвят за 
училищната реформа, да се за
познаят с новите методи на ра
бота, които изисква нашето съ
временно училище. Този се
минар е организиран от Цен 
тЪра за усъвършенствуване на 
преподавателите, и е едни от 
първите, който се провежда на 
терена. Надявам се че след него 
учителите от Димитровградско 
Ще покажат оЩе по-добри ре
зултати в учебнтта работа. Аз 
Ще. изнеса беседа за същността

На тържествен начин бе от- полугодие са минали нормално 
белязан краЯт на първото полу- Училището разполага с нужния 
годис в Димитровград. В изпъ- учителски кадър, така че вси- 
лнения салон на Културния дом чки предмети са застъпени от 
учениците дадоха подробна про съответни специалисти. Еди, 
грама за своите родители, а обективна пречка засега е "фак. 
след това директорът ка учи- та, че за новите предмети оЩе 
лиЩето Кирил Трайков проче- не са излезли учебници, както 
те доклад за работата на учи- и това, че се чувствува недостн 
лиЩето през първото полугодие Гка учебници писани на бЪдгар. 
и за ученическия успех. В до- ски език. 
клада си директорът подчерта, 
че през тази учебна година се е 
работило по новата учебна про
грама, че са направени първи
те сериозни крачки в създаване 
на ново модерно училище в ду
ха на училишната реформа. Въ
ведени са нови облици на рабо
та ипреподаоане, нови учебни 
предмети и педагогически ме
тоди, засилено политехническо
то образование на учащите се, 
рзширена е обществената дей
ност на учениците и учителите, 
свързано е учебното дело с про 
изводствената практика (учени
ческа градина, отглеждане на 
хибридна царевица и пр.), о- 
сЪЩествЯва се сътрудничество 
между ученици и учители, ме- - 
жду учители, и родители и пр.
Всички тези новини раждат и 
нови проблеми. Другарят Трай
ков изтъкна, че сътрудничес
твото между родители и учите
ли оЩе не е на нужното ниво 
и че има родители, които смя
тат, че училищната работа е 
длъжност само на учителите, 
че в разрешаването на редицата 
въпроси трябва да действу
ват само просветните работни
ци и пр. В доклада се подчерта 
богатата активност на училище 
то при празнуването на 40-годи 
шнииата на КПЮ и СКОЮ.

Успехът в долните класове 
(отделенията) съвсем естестве- 
но е по-добър от този в горни, 
те класове. Особено по чуждите 
езици успехът е незадоврлите. 
лен.

Средна бележка в долните 
класове е 4,27, а в горните 
3,40. От 1004 ученика 660 са 
без слаби бележки, а 344 с по 
една или повече слаби бележки.

Най-добър успех е постигнат 
в V* клас—3,78. Като най-до- 
бра са посочанн следните уче
ни и и ■ Вецков Славча V1, Трфув- 
ка Спягенова V5, Любка Мар*. 
нгв1 VI1, Татаревич Мвлвнм
V,4, Ирина Савова VI;*, Лвляаа 
С-вова VII*, Велкова Гранка 
VIII1, Иванов Михаил УШ* ■ 
Алексвч Радомир VIII4,

Сградата ма основното у-Ще н гпмназпЯта• I
ствено Ще и Димитровград да 
има едно образцово училище. 
НндЯвам се, че компомнентнте 
фактори оттук Ще се погрижат 
затова, а ЗаводЪт навярно Ще 
им помогне.”

Той подчерта че вЪпросЪт за 
двуезичните малцинствени учи
лища тук трябва да бъде добре 
проучен и в това отношение да 

училище, той заяви, .че условия ^се окажс по„,оШ. „ на друГ„те у. 
съществуват, но е нужно мате-^д ч„лнща. 
риалната основа да бъде заси
лена. На този вЪпрос по-подро 
бно отговори Бранко Милоше—

Другарите Теодоснч п Мпло- 
шевич поздравиха , пачниснизто 
на Основното у-Ше и Димитров 
град да засили политехническо
то образование и сс изказаха 
положително за ролята на гол- МнНара4 Радомир МаркО- 
Ямата ученическа работилница

на промените в основното учн- вич каза, че е доволен от
при училището, която е сЪвре- работата на слушателите,
менно ообзизедсна и разполага

ли Ще.
На въпроса дали Димитров 

град има условия за образцово които проявили ГОЛЯМ ИН 
терес към лекциите.'

От своя страна слуша
телите изтъкнаха, че то
зи семинар е твърде по
лезен за тяхната всеки
дневна работа.

с нужните машини и алати 
обработка на дърво и метали

за
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СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ 

ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА
ВИЧ.

.Димитровград, каза той, ка- 
то културен център на българ
ското малцинство трябва Да и 
ма образцово основно осмокла
сно училнЩе. Училището досега 
е постигнало за видни резултати 

. н е вече кандидат за получава
нето статуса на образцово учи
лище. Това е нужно зарад спе
цифичната, проблематика на мал 
цинствените учнлнЩа... Дими
тровградското училнЩе трябва 
да бъде пример за останалите 
малцинствени училища, школа 
за учителите от нашия . край. 
Подобни образцови училища 
вече имат унгарското малцин
ство вЪв Войводнна и шнптар- 
ското в Космет. Съвсем есте-

На 22 януари в Дими- Клубът на студентите 
тровград се състоя съвме- ще уреди политически ин 
стно заседавие на Общин- формации и оказки за об- 
ския комитет на Народна щественото сам'упрзвле- 
та младгж и на ръковод- ние н участието на мла-
ството на Клуба на сту- Дежпт® в нег0 в юлските „ 3 3 и градски младежки вк
дентите в Димитровград, хави. Освен това в Дими-

На заседанието бе сб‘ тровгрод ще се пговеде
„„ „„„„ „„„„„„ „„ младежко шахматно със-съдеяа програмата за ра-„ к / р тезение и ще се уредят
бота на Клуба през зи- няколко вечеринки със 
ината ваканция. културно забавна програ-

=.Ч1111Ш11111П11Ш11111||Ш11Ш1111Ш11||Ш111Ш11!1Ш11111111111111Ш1111Ш11111111111П1111111111Ш!Ш1Ш11!11111111Ш - ма- Изпълнението на про-
= грамата е започнало.

УЧЕНИК — ЕСПЕРАНТИСТ

Тодор Г. Николов, ученик от 
осми клас на Осиовпото учили
ще в Поганово с усвоил отлич
но международния език есперан 
то. Той кореспондира па еспе-

Катю пречка в провеждане на 
учебните занаЯтиЯ директорът 

рапто с много ученици от раз- изтъкна една гр«упа недисципли
нирани ученици и упрекна тех- 
ниет родители, че не се стЯраЯт 
за домашното възпитание на- де

ни училиЩа в страната и в чу
жбина. Покрай това Тодор е 
отличен ученик и проЯвЯва осо
бен интерес кЪм литературата. 
Той

цата си.
Учебните .занаЯтиЯ през товаима свои оригинални ли

тературни сЪчннениЯ. Едни от
неговите разкази е печатан в 
детската притурка па „Брат
ство”.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В ПОГАНОВО
1 На 17 януари т. г. в Погано- ведението сн. Така например о-

во се състоя родитело-учител- тличници са: Нада Борисова,
ска среЩа, на коЯто директорът Ристенка Георгиева, Славчо
на Основното училнЩе в Пога- СтоЯнов-всички от петн клас;
ново Илия Петров изнесе док- ЛнлЯна Миланова н Елинка На
лад за успеха на учениците цкова от шести клас, Даринка
през първото полугодие. Той Заркова и Милия Стоянов от
изтъкна, че учителският коле- седми клас и Тодор Николов
ктив не е доволен от успеха на от осми клас.
учениците, а особено в горните В подведомствените учнлиШа
класове, че учениците нередовно е постигнат следният среден у- 
учат, отсЪствуват, а техните ро пеех: в Драговита-3,47 и в Бан 
днтели не са достатъчно заинте ски дол-5.83. 
рссование за успехи на децата 
си и за редовното им посеще
ние на учебните занаЯтиЯ. Най- 
слаб успех е постигнат по ма
тематика, физика и история 
От 305 ученика, 206 имат по
ложителни бележки, а 99 по е- 
дна илн повече слаби бележки.
Средната бележка в училището 
е 3,45; в отделенията е пости
гната средна бележка 3,65, а 
вЪп висшите класове 3,25.

Най-добър успех е постигнал 
Уа клас, а най-слаб 7а, където 
ог 34 ученика само 12 са без 
слаби бележки. Поведението На 
учениците от висЩИте класове 
е незадоволително. През първо- ’ЗЬ 
то полугодие учителският» сЪвет 
е намалил поведението на неко- 

- лцйна ученици.
Но покрай това, все пак е и- 

мало ученици, които заслужа
ват похвала зарад успеха и по-
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Къде са училищните 

отбори?

§ -
§

■ 1

1
I

-1 Из нашето минало...
За нашите Южнославянски 

народи под турокото робство 
редица историци и пътеписци 
положително са се изказвали. 
Така на пример Александър 
Македонец, пишейки за поло
жението в нашите краиШл към 
края на шестнайсети век, на една 
място казва следното: „В Сър
ни и България живее най-хуба- 
вия народ на света... хора със 
висок ръст, Юнаци, макар че сс 
га са въоръжени само със дълги 
тояги... Мила им се честта,-са
моуверени са и изнЪлненн с ж® 
лание да изгонят неприятеля... 
„Това произведение под загла
вие „ЗспПигесй АПезапйго Ма- 
сесюпю

Към средата на януари в на- сътрудничество с 
~ Шите основни и средни училиШа 1всеки случай на лице изпъкват 
Е-6Яха проведени традицонннте тенденции, които не сЪответ- 
Е ТЪржесва по случай завършва- ствуват на принципите на наше _ 

първото полугодие на то обществено управление. Ни- Е 
■ р които от страна на директори- ма трябва да се позволи да се = 

Е Те бяха прочетени доклади за предприемат най-остри наказа- 
|= успеха през първото полугодие. ннЯ кЪм някои ученици без кон _ 
Е Бяха споменати- успехите и про- султиране на училишннЯ отбор, Е 
Ц блемите. В Димитровград дори без разговори с родителите, ко

- Е бяха публично прочетени пред ито разговори по почин на от =
- Е родителите имената на недисци- бора трябва да бъдат органи-Е 

е плИниранйте ученици. Прави в- зираии, нима може да мине е- ”

пето иа

• N

Е печатление факта, че при тези дна родителско-учителска срег ^ 
Ц среЩи между учители и родите- Ща, а да не се чуе гласЪт на = 
~ ли от някои учйлиЩа беше пре- предствнтеля на училищния от- Е 
& небрегиаТ едни важен фактор- бор, нима винаги мнението на Е 

училишниЯ отбор. В тези учили директора или управителя е е-| 
Ща родитлите не видяха в дело днакво по редица въпроси с то,- 

е вИЯ президиум училишните от- ва на отбора и нима родителите, Е 
Е борници, а само директора И които са и избиратели, нЯмат Е 
5 някои учители. Нима в такива право да чуят от овоЯ предста- Щ 
= сЛучан не трябваше главана ду- внтвл в отбора мнението му и = 
2 ма да.има председателя на учи- за успеха, и за дисциплината в = 

лйшниЯ отбор? Вместо това се училището? Всичко това може = 
Яви само администрацията иа би и не значи, че в тези учи- 
училнЩето. И оЩе неЩо: в до- лиШа отборите не са намери- Щ. 
Кладите много малко се Говори ли сЪдржаннето на своята __ 
за дейността на този орган на бота, но от тези манифестации = 
обществено управление. Споме- като че ли се получава такова = 
Наха се редица вЪпроси за*»Ъз- впечатление. Ако пЪк това е то-= 
пйтанисто на децата, въпроса чно, то трябва да се предприе-=

, за слабите ученици, за сътру- мат мерки та училишните отбо- = 
Ш днИчество между родители и у- ри да заемат онова място което = 
Е чИтелИ, а от друга страна ни- им е определено от закона. Са- = 
Е къде не се каза какво е мнение* мо по такЪв начин могат успе- Ц 
Е то на учйлйшния отбор по те- шно да се решават всички вЪ- = 
е зи въпроси, какво той е Пред- проси отнасящи се до възпита-= 
Ц приел в това отношение, че и името и обучението на нашето = 
II това да ли учителския съвет е младо поколение по нашите ос- = 
Ц искал неговото мнение или по- новни и средни училиЩа. Оно- = 
Е моЩ по дадени въпроси. Нима ва време когато директорът, е Е 
Ш училишниЯ отбор не този орган бил -всичко за едно училнЩе Е 
Е който може най-добре да се принадлежи на миналото. Уче- = 
Ш справи сЪс задачата за сЪтру- 6но-вЪзпитателното дело днес = 
Е диичество между родители и у- не е монопол за просветните ра ~ 
ц ченици. Какво е положението? ботници, а вЪпрос който инте- = 
Щ Дали става дума за това, че у- 
Е чилншннте отбори в някои учи- 
Е лиШа са една формалност или 
В че учителските колективи,
В по-точио директорите отбЯгават шите трудеЩи се. М. Мл, =

§
06 намира вЪв би

блиотеката на Венеция.
Дали през време на турското 

робство и в нашия край н има
ло хайдути? За това нямаме 
сведения, а и в народните песни 
не се споменват нашите краи
ща. Но ето едно сведение И04* 
то може неЩо да нн подскаже' 
ОПе1циз
шейки за стЪлкковеннята от
1395 до 1665 година к>зва,0? 
следното: „През март. л. 1595 
година се събрали 2000 Свобод
ни хайдути, които се договрри- 
ли сЪс сърбите изведндж да У-4 
рЯт на град София и да оберат 
турците... Свободните хайдути 
това намерение и в дело прове
доха и Щастливо се завЪрн»18' 
Изненадаха града, заеха го и 
на време се оттеглиха към сво
ите скривалище.1'

Нима от това сведение не мо
же да се заключи, че и нашите 
прадеди са участвували в тези 
боеве среЩу турците. Нима 
било възможно хайдутите, °т 
Сърбия да минават през доли
ната на Нишава за да напада 
София, а към тях да не се 0РИ‘ 
ключат и хората от нашите. 
иШа. . , В. Р***»*

Свободан Сотпрос: ИлЮсгрлциЯ

да се дЪржн в напрежение 
до края на филма. Динамика 
та на филма бе постига н- 

такЪв

минало, разбира бе, е зайа* 
зено между кориците на мно 
го книги, но то не Може да 
Се сравнй с онова, което йиж 
даме на екрана. Това е СЪ* 
Щйнска повсет* за предста* 
вителйте Иа животинското 
царства, които, както Се ка
зва в текста, знаят, че в жй 
йо-Та Има й вЪзходи, И паде
ния. Борба за съществуване 
оправдава техните постъпки, 
а грижата, с която

•. :•
!ра менно чрез 

Т рябва
похват, 

да споменем хубаво 
реализираната роля на Мег* 
ре, която тълкува ветеранът 
на френския филм Жан Га- 
бен.

РесйУ1Уиз“ ПИ'

МЕГРЕ
ПРАВИ КЛОПКА

Мегре, човекЪт с нзтЪм* 
чен полицейски нЮх, отдав
на ни е познат от криминал
ните романи на Жорж Симе* 
йон. Този френсци филм мо
же да допълни любопитство 
то на читателите на крими
налните романи за видовете 
и причините на пороците у 
хората. Филмът е израбо
тен поутвЪрдените вече ре
цепти:
пред се запознава с убийство 
то, след това се въвлича в 
действието, което има за 
Цел да ни разкрие убиеца. 
Значи, използван е обрат
ната експозиция, та зрителят

ПРЕРИЯ 
КОЯТО ИЗЧЕЗВА

пазят
Младите си им дава обЩочо- 
йеческа красота. Критиката 
вече толкоз пЪти се е изка
звала за филмовете на Диз- 
ни от този род: на живот
ните той

Разноцветни представите
ли на царството на птиците 
разбиват монотониЯта на не
бесна / синева. Славят 

Това е
филм на Дизни 

„Прерия която изчезва", а 
чрез който той възхвалява

висн- 
началото наинте 

цветния приписва хуманни 
и обЩочовеЩки белези.

От филманай-назрителят се вижда, че жи 
е наблюдавал един 

голям художних, който не е 
Пропуснал дребните детайли, 
които би могли да намалят 
реалистичната картина. Този 
филм. представлява едно ху* 
дожествено откритие.

вотните
силата и красота на целокуп 
ната природа.

С проверен и
ресува нашата общественост за^= 
чието осъществяване са заанга- в света по

знат филмов език, Волт Диз 
ни оживява миналото на а- 
мериканската прерия. Това

или жиранн широките слоеве на на-


