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таряме и да ги отбелязваме. Особено то
ва, че следва по-бързо да създаваме ус
ловия за ио-високо лично и обществено 
жизнено равнгпце за трудещите се, да 
кяма автоматизъм в обществения ход; 
й да извоюваме основното предусловив 
за успешно развитие на соиалистическо

Юбилей на победата 

и строителството то съзнание, оргагшзирапо и упорито, не 
отстрани и „просветителски", а в борбата 
за социалистически принципи на кому
нистите съвместно с трудещите се, с ар- 
гументите на истината, а. не на властта.

често и много повече доживявахме ра- ги субективни социалистически сили, Ня
ма друго решение, но упорито1 и после
дователно да следваме практиката па 
непосредствената социалистическа демр-

Първи Май 1945 година. Само осем 
дни по-късно
войска на Югославия и Червената ар- приятели, със силите па мира и социализ 
мия сломиха на югославска земя послед ма, па равноправното сътрудничество в 
пата съпротива на фашистките диви- света, 
зии. Триумфът беше пълен ■— цялата 
страна беше освободена.

Народоосвободителцатга дост и триумф — съвместно с пашите

Нека тазгодишният Първи май да бъ 
де нов подтик към нови усилия в разви^ 
тието па социалистическите обществени 
отношения. Такива усилия изисква от 

новка па по-пряко решаване за своята Иас нашата социалистическа общност и 
съдба. Иначе казано, по-юърдо и по- международното работническо движе- 
последователпо да се осъществяват ре Пнс, социализмът в света. Защото пие 
щенията па Осмия конгрес па СЮК и шпроко сме отворили вратата си и сме 
.принципите па югославската Копстигу- паправили достъпни югославския опит 
цип. 1 ова е условието, което ще позволи 1(а самоуправлението и па социалистиче 
личният и обществен интерес па труда ск(1Га демокрация. Не преценяваме своя 
щил се да бъде изразен по-автентично о
своето единство и в самия човек, да да- оппт и не го г'ггра1 гваме на другите, по 
ое възможност за поддържане па съ- лзвалп сме и гце ползваме опита па дру 
щестоуоащия темп о производството, за ги те. Обаче не подценяваме важността 
по-висока производителност и окупом на нашето самоуправление за делото 
за по-добри жизнени условия па тру- иа социализма, за победата па лира в 
дейците се. Тези задължения и факти, целия ся от. 
пи са известни, обаче трябва да ги иоо-

I крация и самоуправлението, по-пепосре 
дствепо да се разпределят доходите, 
чудещите се да бъдат поставени в обетаЕто защо ни се струва като че вчера 

сме слушали оръдейните салюти и сме 
гледали фойерверка па освобождение
то от фашисткото нашествие.

От тези славни дни се изнизаха два 
десет години. Затова сегашният Първи 
мрй на 1965 година е юбилеен. и И нямахме кога да отчитаме време

то. Трябваше да бързаме, за да догонимОбикновено казваме: „двадесет го 
дини!” „Като че е било вчера!” „Колко десетилетията, 
бързо минава времето!" „Да, като че' е 
било вчера!”

И успяхме!- Социалисическа Юго- 
, славил е все по-близо до промишлените 

Не без причшш. се казва така. Това страни. Бяхме участници в изграждапе- 
са двадесет години на усилия и себеот. то па хиляди километри пови шосета и 
рицание, за да се ръздадат основните железопътни линии, в изграждането па 
предусловия 'за живот па страната; това пови мостове и големи промишлени обе 
са нашите ,,ключови обекти” и „затяга кти на нови жилища и училища, упи- 
не на каиша”, за да се създадат основи- верситети, болници и социални заведе- . 
те м/атериални предпоставки за изграж- пия. Крачим с едра крачка. Няколко 
дането иа социализма. Това е и пашата години вече стоим па върха па стълба- 
борба за равноправни отношения между 1а> между страните, които осъществяват 
социалистическите страни, нашето само най-високи темпове 
управление и разпределение според тру производство. Отбелязваме 
да; нашите работнически съвети, кому- пи резултати и в селското 
ни, свободните разисквания и съзнател Нашата пътеводиа идея в това отиоше- 
ното съгласуване на обективно противо- пие е> че всичко, което създава трудещи 
положните интереси на трудешщте се от ЯГ се човек го създава за себе си, че 
всички равнища на обществената орга- резултатите от неговия труд следва да 
низация на труда. Това е, следователно, служат нему, че целта па производство- 
нашият оригинален исторически ход за то е вамю трудещият се човеку 
освобождението па труда, човека и об- Това не са голословпи лозунги. Те- 
ществото — последователността на на— зи цели са гаран,тирапи от положението
игата социалистическа революция. Това на трудещия се па трудовия пост в 
е нашият Тито, когото „Галеб”, иевед- комуната, в цялата обществепо-икономи 
нож е носил, и носи-в мисия па -мира-ц | Цеска- и-палитицепиь^сгьеуом 
дружбата, па/ раеъоупдтретл и взаицно-^'' | , Естествено, осъщцЪ;вл1с
-- разбцрШелстсо ,леж6у’-<;траии^с\раз- ; дг/1 Цели - 
личНи, о^цебтвепишйстемЩ^р^мисирг па [цц\и субективп 
акЩ^Цсгси/аящггю жь вмести 
не между лмррди/ц Държа 
ти {пркфУфФ/', дшШесстиле 
фотдусУна световната обг 
рплд^йГ заплахйугс рсу/1ки.

ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ

в промишленото, 
все по-круп- 

стопапсгвог

НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

чеешишим ПЪРВИ МАЙ

азника, на т
то не

еспвува
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ПОЛИТИКА НА МИР И СОЦИАЛИЗЪМ
гресишгш ошш. Тъй като в раз 
решаването на тези проблеми 
на съвременното развееше в еве 
та участвуват различиш обхцеет 
вени сили, естествено е, и те в 
своите акцтш да изхождат от 
специфичните условия, нужди 
и интереси на своите страни и 
да имат пълна самостоятелност 
на действие. Но в ерата па взаим 
озавхясимсст ацежду нациите 
и на неделимостта на мира, и- 
меиио тази самостоятелност на 
работническите и прогресивни 
движения става съществено ус
ловие за тяхното единство, съ
трудничество и координация на 
международното поле за победа 
на идеята на мира, съвместно 
съществуване и прогрес п све
товни мхахцаби.

Б подхода към тези същества 
ни проблеми па нашето време 
се стигх-1а до една нова полярхх- 
зацпя и междунраодното рабоТ 
илческо движение. На една ст
рана се оказаха страни, партии 
и движения, конто считат, че бо 
рбата за мир и активно съвмест 
но съществуване е обеютшна ну 
жност и условие хза разгшхрява- 
не на социализма и за укрепва 
не ролята и идеологията на ра
ботническата класа в най-широ- 
ют размери. На друга страна се 
оказаха бюрократическо-сектан 
ски сили, конто прокламират во 
йна и прилагане на силата като 
средство за натрапваме на соци 
а лизаха и насилствено сваляне 
на останалите обществени сис
теми. Порицавайки основната 
реалност на съвременното раз
вийте, тези сили наблягат за по 
ддържане на старите форми в 
отношенията на единството и съ 
тх^лничеството от време на со- 
цналнвма, които бяха обремеие 
ни с хегемонизъм и неравнопра 
вие, и се противопоставят на ав 
тономмята и самостоятелността 
на работническите партии. Гле
дайки света в изкривено огле
дало, те свеждат силите на со 
циализма на 13 или 14 страни, 
докато всички останали движе 
имя, вхелючително и национал
но-освободителните движения 
на развиващите се страни, кои 
то строят оригинални собстве
ни форми на социалистическо 
развитие, третират като няка
къв резервен фронт, а «е като 
равноправен и градивен фактор 
на миролюбивата и социалисти
ческа ежолюция.

гресивен и антпколопиалеи свян 
политиката на сила, да хвърли 
соета п хаоса ма една въоръже
на конфронтация. Китайското 
ръководство настоява с помо
щта па лъжореволюциощга де
магогия да получи хегемонистхи 
ческю положение и междупарод 
хгото работничесхсо движение и 
да постигне доминиращо влия- 
хгехе върху световните събн ти-.

Като съставна част на социа
листическите сили и на между
народното работническо движе
ние, Югославия чрез своята ме
ждународна активност дойде до 
нови опити и съзнания за това, 
какъв трябва да бъде характе
рът на борбата па демократи- , 
честоите и прогресивни сили в 
стабилизирането па мира, в ук
репването хга обществения прог
рес и позициите на социализма. 
Този опит говори, че за разреша 
нането па сложхпгте проблеми по

Като символ на борбата, която 
работническата класа от целия 
свят води за нови обществени 
отношения, за победата па ми
ра и социализма, първомайските 
празници винаги са удобен слу 
чай да се сум(ират опитите на ме 
ждупародното работническо двн 
жехшхе в разрешаването иа мпо 
гсбройшхте проблеми на сощхали 
етическото развитие и «а обща
та демократизация иа междуна 
родния живот. Може би опитът 

социалистически 
движения и страни в това отно 
шенне никога ме е бил от по-гол 
ямо значение, отколкото днес, 
когато на шхгрок фронт се во
ди борба за утвърждаване на но 
вите норми и нови принципи в 
отношенията между работшхчес 
гагге и комунистически партии. 
Това е същевременно хг борба за 
изграждане на нови критервш за 
единна акция на всички прогре 
сившх сили в света, коехто про- 
1сарват пътищата на мира и на
предъка в най-различните под- 
пебия, при най-различни усло
вия и в най-разнообразни фор
ми. Във време .когато социали
змът става трайна и съхцестве- 
на компонента на световното ра 
развитие, когато международна 
та общност преминава фазата 
на исторнчесхчпг промени, старах
те норми и критерии, конто нос 
ят белега на една лях друга иде 
ологмческа греша, стават анах
ронизъм, а първостепенно значе 
ние получава борбата за ликви 
диране на догматичеекзхте 01С0- 
ви, които стесняваха социалис
тическата мисъл и ограничава
ха нейното влияние върху поли 
тическото хи обществено разви
тие в света.

Съвременната епоха издигна 
редица съществени въпроси, ко 
ито са от жизнено значешхе за 
всички нации и всички прогре
сивни движения и които вече 
не могат да се решават само 
чрез сътрудничеството между е 
дна група страни или партии. 
Проблемите за войната или км 
ра, за мирното съществуване ме 
жду държави с различни вът 
репгаи системи, за икономстчес- 
ка и обща еманципация на раз
виващия се свят, за демократ из а 
ция на международните отноше 
нхия, за укрепване независимо- 
стта на народите, проблемхгге, 
които произлизат от имперналм 
стичесхсите интервенции, расово 
то разделение и неоколонхиалисти 
ческите похвати в различни ви 
дове — това са централни проб 
леми и главни противоречия на 
днешното време, за чхието раз
решаване е необходимо съвме 
стно ангажиране на всички про

на отделих

От една среща Тито — Насър

ТИТО В ОАР/*■

съвременното човечество не хге 
то достатъчно, пито полезно съ 
трудпхнчеството самЬ с една гру 
па страни хи партии. Необходимо 
е да се иолезе от ограничените 
разпей на сътрудничеството г 
да се ориентира към миролюби
ва акция, около което да се мо
билизират всички прогресивни 
сили, за да могат със съвмест
но ангажиране

се отбили в палатата Кубех, 
където ще бъде резиденцията 
па другаря Тито по време па 
пребиваването му в ОАР.

За Кайро тази дата е двоен 
празник — президентат Тито 
пристигна заедно с пролетта — 
днешния ден в Египет градици 
оиен празник на пролетта-

На 26 април президентът на 
СФР Югославия Йосип Броз 
Тито със специален самолет 
пристигна в Кайро, където го 
посрещна Гамал Абдел Насър 
и други официални лица.

След кратко задържаваие иа 
аерогарата в Кайро президент 
ът Тито и Гамал Абдел Нас-ьрдопринесат 

за разрешаването на съществу
да

ващите противоречия в 
Това най-шхироко оьтрудннчест 
во в борбата 
тхичеоки придобивки и социали
стически отношения същевреме 
нно е и най-ефикасен-начин за 
борба против консервативно-дог 
митическите тенденции в между
народното работничесхсо движе
ние. ч

света.

Бройки за разЬишиешо на Съюза 

на сръбскише кому нисши 

между дЬаша Кошреса

за ноаи демокра-

Петият кохггрес на Съюза на сръбските комунисти запо
чва на 11 май 1965 година, на който делегатите ще представля
ват 427,265 членове от 12.472 първични организации.Като социаллхстическа 

Югославия, чрез своите държав 
ни органи, обществеон- полити
чески организации, културни и 
други «институции, разви

страна,
В сравнение с периода на провеждането на IV конгрес 

броят на членовете е по-голям с 90.803, а броят на първичните 
организация с 1.276. Според социалния състав на членовете 
161,631 членове са работници, 40.802 земеделци, 173.831 — слу
жещи 14.311 студенти и ученици и останали 36.682. По отноше
ние на положението през периода на IV конгрес броят на ра
ботниците се е увеличил с 4,8%, при земеделците имаме намал 
яване с 9Д°/о, а при служещите увеличение с 6,3%.

Според партиен стаж 952 члена са приети до 1940 годи
на; 18,947 са приети в периода от 1941 '■— 1944 година; 82.438 
лфжду 1945 и 1948 година. От 1949 до 1952 са приети 79.199, а 
в периода от 1953 до 1957 година 87.083 членове. Най голям брой 
— 125.205

най-
широки връзки на дружба и гра 
дивно сътрудничество 
страни, партии, двхижения

с ВСИЧКИ
и ор 
към 

и към 
демократи- 

на хге

гаиизации, коехто се стремят 
международно сближение 
изграждане на нов 
чен строй върху основата 
зависимостта

тенденции 
вътре в международното работ- 

намериха 
в политиката 

на Китайската народна репуб
лика, която открито върви към 
това да натрапи на целия про

тези реакционш-х — са приети от 19о8 до 1962 година, 
днес 33.341 нови членове.

1963 Дба от
Iи равноправието 

народа. Изхождайки
кическо движение От IV конгрес до днес са приети 153.536 нови членове от 

които 26.286 жени, а по структура: 39% работници, 23,5% зе
меделци, 22,8®/о служещ:г и 14,7% студенти, ученици сх осчанд 
лхи. В съхция перЕтод са шклхочешх 45.800 членове и то: 41,4% ра 
ботници, 30,6% земеделци, 20% служещи, 1,9 
ници и 6,1 (Останали.

най-голям израз на от то
ва, че никой няма монопол 
ху политиката на мира 
реса, Югославия

вър
и прог- 

степента на 
прогресхивността на една страна 
партия или движение 
ява по това, към- коя 
ческа групировка 
но по това, как се 
жизнените проблеми 
народното развитие

сяуденти л уче-

® края на 1964 година в 12,472 първични организации има 
33/6 работници 18,6°/о земеделци, 34,4% служещи и 14°/» студехн 
ти, ученици 1-х; останали.

Ог общия брой заети в СР Сърбия

не оцен- 
идеологи-

принадлежи,
отнася към

_ (1.160,979) 335.470 са
на СЮК, Според квалификациите вхисоквалмфицира- 

шх работници — комунисти има 40,9%, квалифицирани 24,1%. 
полутквалифицирани 21°/о и неквалифицирани 7,7% докато 
служещи с виеше и полувисше образование ахмЬ 48 6%,’ със оре 
дно о и 1-шзше образование 28,79^6.

членове
на между- 

и колко а-га 
за триум

фа на идеята на мира и активно 
то съвместно

практика допринасят

съществуване. На
тази платформа тя Мирно Златанович - републикански представителнамеря* парт 
ньорлх И съратници в прогресии 
ните движенмя от воичмн мери 

— Изток, Запад, Север и 
Юг. Пътищата

На изборите в Бабушнпшка 
и Димитровградска комуна на 
18 април тази годгша за рвпуб 
лхцсанскн представител вРепуб 
лхнсаххсхсата камара е избран 
Мирко Златанович.

Този

диани На конференциите се отчето 
завидни резултати на члено 

вете на Съюза на комунисти
те и указа на пропусхеите п ела 
бостите в работата.

В малочислените 
оргашхзацпи са избирашт само 
секретари. а в по-числешггс — 
и секретариати.

Бяха набелязани и предстоя 
щнте задачи НаСъюза, иа комУ- 
нистите—провеждане на реше
нията иа Осмия хскошрес на 
СЮК.

на единство, опо
ОПИТ,

през демократизация на социа- 
лугСтс 14 еската пршетика

ха
ред югославския водят

и отно
шения между работническите и 
други прогресивни

първичниПът на кандидатката 
листа имаше двама кандидати: 
г1пкола чтоилкович, тгодгпред- 
седател на ОС в Бабушшща и 
Мирко Златанович, председа-
МчЛ .Еб,^Х° ОИВД“»"'°
\ От 21.217 избиратели в Бабу 
шкишка комуна за Никола Сто 
илковнч Са гласували 6.898 а 

С такива разба-грания на ооце-х ватещ^1тровгРал 5-877 гласапода 
а ли сти ч еекмя интернационали- ‘за Мирко Златанович в Бо 
зъух хогословенскгата политика по оушнхща са 1ласувя т 8 871

движения, 
през най-широко сътрудничес
тво в усилията за запазване на 
мира, защото в съвременните
условия борбата за мнр е състав 
на част от борбата за социали
зъм.

Завършиха изборите за 
народни представители
На 18 април в 37 избират®*' 

ни места се проведоха избори 
за народен представител в Съ
юзната камара на Съюзххата 
Скупщина- Беше избран ®Ра 
нислав Пет1сош1ч, председател 
на Обхцинската скупщина ®7>с 
Власотанци.

От общо 11. 814 избират**1’ 
гласуваха 9.422. За кандидата 
гласуваха 98,66 на сто от изби 
рателнтте.

лучи голям престиж и призна
ние между комунистическите, 
социалистически, прогресивни и 
ая-т-ш^м^периалисттгческз* движе
ния, като допринася за изграж
дането на тяхнзото единство и

Nнай-ширкоо сътрудничество в 
борбата за укрепване на демо
кратически процеси и промени 
в света.

Избори в СК в Боси- 

леградско
Тези дни

ггрключиха в Босилеградско
ръководства
гаиизации. ър 141111 ?РН. Опачич



гВРАТСТВО

С ЕТРУДЕЩИН АПОРТРЕТИ

Между производственици- 

ше-йървенцм от „Свобода“рудът— източник
ма честта па инженера бригада не изпълняват нормите 

си, обаче те са сравнително до
ви.

Следите на вестта, че много 
работници от димитровградска
та промишленост преизпълня- 
ват нормите си няколкократно 
и получават средно лични дохо 
ди вече над 50.000 динара, ки за 
ведоха в предприятието „Свобо 
да”. Веднага ни осведомиха, че 
нормите през последните три ме 
сеца редовно се преизпълняват 
средно с 25%. Това, как работ 
ниците в това предприятие пре 
изпълняват нормите ои няма 
нищо общо с физическото на
прежение. Сегашните първенци 
преизпълняват норафгге благо
дарение преда всичко на вещи 
ната в ръкуването с машините 
техниката на работа, с по-раци 
онално използване на работно
то време итн.

По тези въпроси водихме раз 
говор с най-добрите произволи 
тели от ,,Свобода” Петър Йо- 
ванович, Добри Милиев, Милу 
тип Васов и Райна Николова.,

— Доволни ли сте от заработ 
ката през последния месец — 
попитахме най-мапред Петър 
Йовансвич- който през март е 
получил 46.000 динара,

— Да, доволен съм. В оравне 
некие с миналите години наши 
те лични дохода се увеличиха 
няколкократно. Това се дължи 
на увеличението на производи
телността на труда. Мога да ка
жа, че успехите сигурно ще бъ 
дат още по-добри,а ко построим 
кова делова сграда. Сегашните 
помещения не задоволяват и 
>аай-основните хигиено-техниче 
ски изисквания.

— Постоянното произпълне- 
кие на нормите не е ли резул
тат на тяхното нереално плани 
райе? —

— Не. Нормите са съвсем ре 
ално поставени. За това и фак
та. че не всички ги изпълня
ват. Преизпълнението се дъл
жи главно на вещината в ръку 
ването с машините. Засега са
мо двама работници от моята

— Сегашните помещения, със 
слаба светлина и без достатъч
но удобства се намеси в разгово 
ра Милутин Васов, висококва
лифициран работник и предсе 
дат на младежкия актив в пре 

— ограничават въз 
за още

фабриката за по-интензивно 
развитие биха били ограниче
ни. Тази функция на 
„цех" ни кара да залягаме ма 
ксимално...

— И преди съм идвала в ди 
митровградската „гумара". Ин
тересувах се за оборудеността 
на лабораторията. Съжалявах 
винаги когато виждах някои 
ценни неща запаковани, неиз
ползвани. И дойдох да помог
на, спомня си Загорка за мина 
лнте дни. Но не забравя да по 
дчертае друга една тема, за 
която говорихме.

— Не мога а да не кажа, че 
съм гордя, че тъкмо на мене 
се падна честта да бъда първия 

-инженер, който постави орга
низацията на работа в лабора 
торията и в нея постигнах пъР 
вите си успехи, които са отзна 
ченне за развитието на фабрика 
та занапред. Не кажа, че това 
пе е могъл и друг да стори, но 
мен ми е драго, че тъкмо на 
мене ми се падна.

.’Вулкан“ в Ниш и основах ла
боратория. Още повече заоби- 
чах гумата. Но получих алер
гия. Лекарите ми препоръчаха 
да оставя тази професия. Пос
лушах ги и едва тогава почувст 
вувах колко неразривно 
свързана А (гази промишленост. 
Работих в железницете, но то
ва не ми отговаряше и отново

За хората в комбината за гу- 
пзделия „Димитровград”мени

в Димитровград миналогодиш-
_ ноември беше обикновен

С.бланен|„; празнично 1 хъждоеЦ 
закъсняла есен. Хро-

нашия
нияг

дприятието 
можността 
производителност на труда. 

Райна Николова е вече тре-

месец на 
пологът на фабриката вероят
но е забележил, че в този ден 
са разпаковани инструментите 
за лабраторията и едва

по-високасъм

след та година в предприятието и не 
йният среден личен доход се 
движи от 34 до 38 хиляди дина 
ра. Тя настоява за по-тяона спе
циализация в производството. 
Според нейните думи тя преиз- 
лълнява нормата, но това голя
ма степен зависи от артикула, 
който се произвежда. Всяко 
внедряване на нов артикул се 
отразява върху производстве
ните резултати.

— Най-лесно гтреизпълнявам 
когато

това след дълго очакване

из-
Обаче

нормата
работваме шлифери, 
за разлика от миналите години 
нашето предприятие все повече 
се ориентира към определени

си
V.

■Щ1 : •
' V артикули, така че вече не сме 

„сващари”.
Накрая поставихме и въпро

са за тяхното свободно време, 
защото повечето от тях са чле
нове на работническия съвег и 
ли между най-активните члено 
ве на синдикалната подружии- 
ца, младежки актив, първична 
та организация на СК.

— Имаме достатъчно свобод
но време — отговорих^ те.

— А как сътрудничите с не
посредствените ръководители?

— Сега няма проблеми. Все
ки си гледа работата. Изпълня 
ваме всички нареждания на 
бригадирите, а за проблемите 
Слабостите на отделни ръково 
дители можем . свободно да ра
зискваме на събранията на син

М ■х

•А !

1
Загорка Цветкович

видяха светлината на деня. През се върна-х към гумарската про 
ноември 1964 годдша лаборатори мишленост, разказва инженер 
ята оживя. Фабриката взе дъх. Загорка. Сега с трепет очаквам

лятото! „Ще видим какво ще 
стане“.

Но съмнегшето не й Дава спо 
койствие.

Не ни изненада когато след 
всичко това чухме и думите й, 
че във фабриката ще 
все докато има нужда.

Напуснахме фабриката увере 
ни. че инженерът-технолог ра
ботата схваща като източник 
на чест и съвест.

остане
И преди ннжшгерите-техно- 

лози идваха във фабриката по 
вече от любопитството, разпа- 
коаха по някой инструмент, ра 
зхождаха се по халите 
бави и светли и си отиваха без 
възвратно. Фабриката и 
татък си оставаше сляпа. Ми и у 
ьачмте оставяха малко 
за своето пребиваване—нищо, 
което да свиделствува 

планови

XV-
Бях.ме любознателни да знаем 

нещо повече за привърженост 
гумарството и пок-

по-на_
та и Къ-м 
рай алергията, защото с нижи 
нерската диплома може да има 
далеч , погосподствеш!" рабо
ти в другите примишлени от
расли. И ето какво казва дру 
гаРката Загорка:

следи дикалната подружшща или ко
лектива.М. Бакич Д. Й..

за ус- 
операщш-пллята и 

Остава-ш са само следи, че ня 
кой е минавал. Някой — няко 
га! И разтакаше се това все до 
посочения ноември.

пълни заплати, без оглед да ли 
предприятието губи или печели. 
Ако това нещо се отстрани тота 
р.а 'ще има повече стимул за ра 
бота. . .

Неуморен работник
— На хората им се струва,

Вратата на лабораторита отвори че в лабораторията не се рабо 
инженер-?гехногогът ЗАГОРКА 
ЦВЕТКОВИЧ, Тя смело препра 

прага на фабриката, облече 
белия .мантил — воал на ежед
невни грижа и бдение над без ях Към нас, защото нещата съ
обличиага сл^с 11м веем дргтояче стоят специал-фабрнката. Тя се нагърои с , и- •
твърде отговорната задача — но в гумарството. Работ ага в 
с лппарски аршин да измери 
и себе си. и своето знание и 
опит. своята съвест и днес ра
боти за днешното и утрешно 
бъдеще на своята нова трудо- 
ра организация.

Запознахме се с този непосре 
дствен, откровен и простосър- 
дечен човек. За момент остави 
работата в цеха. Лека румени
на обли лицето на тази скром 

жена когато казахме за Пе- 
лта на нашето посещение. Бе
ше й неловко. С явна неохота 
разказваше какво я теглило да 

Ниш и ла дойде в ди-

да работи. Движенията на ръка 
та му бяха резки и точни. Като 
че ли не чувствуваше умора.

Все пак го прекъснахме за мо 
мент.

— Другарю Васев, какво мис 
лите за днешния работник?
— Аз съм все още млад, но от о

ти. щастие ще е ако така мис 
дат само лаиците. Добре осво Против шаблонната 

работа!
чи домените по-другояче се отнас

Миле

Васовлабораторията е твърде интере 
сна. Ние например работим вс 
ичко, което трябва да се произ 
вежда'в цеховете. Това е фаб
рика в намален мащаб. Пок
рай това ние пряко сме вклю 
чени в производството, 
там с инструмента, които сами 
контролираме. Може би тази 
зависимост на производството 
от нашата работа и обратное 
една от причините, че гумата 
стана мой „хоби", казва Загор

пит мога да кажа, че не е лошо 
да бъдеш работник. Ако човек 
се труди, може да заработи до
бре. Мария

Тодорова
Миле Васев е един от иай-усъ 

рдните работници в предприяти 
ето „Услуга”. Вече 4 години ра 
боти без отсъствие и закъсне
ние, нито е бил в отпуск по бо
лест. Той е неуморен на своя 
трудов пост. Почти винаги пре 
изпълня нормата.

Заварихме го в тенекиджийни 
цата, наведен над една печка 
Щом го доближихме той кимна 
с глава за поздрав и продължи

•— По колко заработвате на ме 
сец?

— Средно по 25.000 динара.
— Какво мислите за оргакиза 

пията на работата във вашето 
предприятие?

— Общо казано, тя е добра, 
обаче струва ми се, че все още

Рабо-

на Участвувала е във всички ак 
цим. И в акциите по залесяване, 
и за поправка па пътшцата, изо 

• бщо — винаги е между първи
те. . . Сега Мария Тодорова е 
секретар на първичната органи - 
зация на СКС в Босилеград.

За тазгодишния фестивал на 
25 май ще уреди изложба 
мнишо ръкоделие.

— Какво не харесвате в рабо 
тата па вашите другарки и дру
гари? — гласеше нашия въпрос,

—Шаблонната работа. Считам 
че в сегашните условия такава 
работа е ненужна. От всич
ки се търси по пълно ангажи
раме в обществено-политичес
кия живот, а ние често не сме 
достатъчно дейни. . ..

-— Съществува ли, по ваше 
мнение, възможност за по-ожи- 
вен културно-забавен живот в 
Босилеград?
—Мисля, че съществува. Не е 
въпросът само до средства. Нео 
бходима е и работа. .. Младежи 
те трябва да напуснат билярда! 
Искам да кажа, че с малко по
вече ангажиране м Босилеград 
би могъл да подобри равнище
то на културно-забавния жи
вот; Това е преди всичко зада
ча пред Съюза на млад; 
Социалистическия съюо... В. В.

има някои пропуски при пъзпа- 
граждаването. Някои работни 
места не са нормирани добре. 
Управата, винаги си получаванапусне

митровградската фабрика. Раз 
казва за гумарството като за ка. 
СВОЯ Любов — свой „хоои

I
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— От какво значение е рабо 
тата в лабораторията за фаб
риката?

Повече млади
в самоуправителните органи

— Бях а Нови Сад на специа 
Там пръв път се сре-

на до
лизания, 
ш.нах с гу.мата и нещо ме прив
лече къ-м нея... Въриах се във — Лабораторията 

технологията на производство
то. От пашата работа зависи 
и качеството на продукцията

определя
приятпята. Съществуват обек
тивни! причини в тези органи 
този път да бъдат избрани по
вече млади хора, тъй като досе
гашният им брой не е достатъ
чен. Досега са проведени избо
ри н транспортното предприятие 
„Весна кобила”. Йзбрапи са два 
ма младежи.

а ведно с това и конкурентна
та способност, износът, цени
те, преди всичко — лаборатори 
ята определя перспективата па 
предприятието. Ето например 
в нашия „цех" за кратко вре
ме овладяхме Производството 
иа голям брой артикули техни

Паиайош

Дойчинов

— Наша най-важна задача пр 
сз май ще е чествуването на ма 
йските празници — Първи и Де 
вети май, 25 май 
на младостта и пр. Вече е из гот 
вена
а в началото на май ще се със

В центъра на вниманието в на 
момент са изборите за 

-• членовете на работ 
съвета и подготовки 

чествуваие иа Празника 
младостта и рождения ден 

на другаря Тмто — 25 май.
Затова се обърпахм,с към Па 

иайот Дойчинов,

празника
стоящия

чески стоки за автомобилната 
промишленост и др. Преди нас 
фабриката произвеждаше гуме 
ЦИЦИ и ботушки и някои видо 

стоки. Без добре

една част от 
иическите 
те за

програмата иа фестивала,

тоят н районните срещи, иа кои 
то ще бъдат избрани най-добри 
те номера за централните тър- 

Босилоград. С някои

па

вс технически 
организирана лаборатория тази

жества в 
точки от фестивала по-късно 
•ще гостуваме и в други градове

председател 
иа ОК на СЮМ в Босилеград.

— В течение се изборите з* е» 
моупралителци органи по пред

ипреориентация би била невъз
можна, а с това и изгледите и*

в страната.
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КАК ЩЕ СЕ ЛЕТУВА 

ТАЗИ ГОДИНА?ГОДИНИ НА ПОДЕМ
И просветното дело бележи 

успехи. В боеилегра дските осно 
вни училихЦа днес учат 2.800 де 
ца, а двете средни училища и- 
мат 370 ученици. В тези кулггур 
ни заведения работят 120 прос 
нетни работници. Затова и не 
случайно боеилеградчаши каз
ват, че „училищата са техните 
фабрики”. От освобождението 
до днес към 1000 души от този 
край са свършили, високо или 
виеше образование, а излезли 
са ,и над 8000 сред писти. По този 
начин неграмотността на насе
лението е доведена до минимум, 
Сред новите поколения почти 
няма неграмотни. От 1945 годи
на до днес в тази комуна , са по 
строени 20 нови училищни сгро 
ди.

Преди войната Босилеград бе 
ше почти откъснат 
Днес рейсове с надпис „Весна 
кобила” сноват от Ниш до Ско
пие. . . Освен това и районните 
центрове са свързани с Босиле
град. Поправят се и много меж- 
дусежзки пътища. Хората от Бо 
силеградеюо се благоустрояват. 
Само миналата година „Весна ко 
била” е превезла 283.000 пътни
ци 51 разни стоки — 93.000 тона

Босилеград ехо посреща Праз 
шпса «а труда с величави пости
жения в социалистическото стро 
птелство, конто дадоха нов белег 
на живота в този край. Напети 
на, Босилеград «яма фабрики, 
големи индустриални предприт 
ятия, но онова което 
нато от освобождението до днес 
заслужава пълно внимание 

На първо място тук са проме 
шгге в бита на хората,

Много Общински скупсщини, 
които притежават балнео и кли 
магически лечебници са реши- 
ли да' задържат цепите на пан
сиона във всички категории на 
частен приют иа миналогодиш
ното равнище. Хотело-туристи
ческите организации, при бани 
те срещу такса от 5 до 10 на 
сто, ще бъдат длъжни да обез
печат на гостите и лекуването. 
С оглед на чувствителното уве 
личенме иа личните доходи на 
заетите тазгодишното летуване 
в баните иа Сърбия, които през 
сезона могат да приемат повече 
от 300 хиляди гости, ще бъде 
по-добро ог миналогодишното.

В най-известните бани като 
Върнячка, Нишка, Врзнска, Си 
ерииска, Брестовачка както и в 
3войска и други цените на но- 
щуваиията за първа категория 
ще се движат от 400 до 600 ди
нара. За втора и трета катего
рия цените ще са по-ниски с 20 
до 40 на сто. Въпросът за прех
раната е разрешен само в няко 
лко най-големи бани, където са 
открити експрес-ресторанти и 
народни кухни. Такива обекти 
съществуват във Върнячка ба 
ня и Сокобаня. В останалите ба 
ни гостите през това лято ще 
имат възможност да се абони
рат за храна в хотелите, а цени 
те са с 20 до 40 на сто по-висо
ки в сравнение с миналата годи 
на, или пък ще са принудени 
да се снабдяват частно. На дру 
гата възможност може да се ра 
зчита, защото всички домакин
ства, които издават стаи за но 
щуване, обезпечават на гостите 
срещу 50 до 100 динара дневно 
и уреди за приготвяне на яс
тия.

е отдалечена от ж. п. 
та 3 километра - Брестова"1^ 
бпия е свързана с Лескоаац р 
зписанията на рейсовете а 
гласувани с пристигането
бързите и експресни влакове^ 
тези краища. С. Хоф^

от света.

еь.

е постих- 4
Бройки за
Власиноокруглишка
комуна

които

Неотдавна осборниците на 
Власиноокруглишката общи 

иска скупщина 
повия обществен план за рд 
звигието на комуната. Въ
преки скромното и реално 
планиране бройките внуша
ват доверие, че ходът на 
развитието ще бъде сигурен 
н без допускане на грешки., 
каквито годите наред 
чат за по-забележително из 
дгггане па този край.

В 1905 година: 
Брут&продуктът ще възли 

за на 2.713.500.000 динара.
Националният доход 

1.297.359.000 —
Доходът от цялото стопан

ство

гласуваха

И комуналното 
върви напред. Неотдавна е за
вършен нов водопровод в Боси 
леград, който може да снабди с 
вода град от 20.000 жители. Ст
роят се и нови жилищни сгради 
построен е нов мост на Драгови 
щица, построена нова модерна 
кланица. .

строителство

пре-

Обществените показатели убе 
дително говорят за възхода на 
комуната. Бруто-продуктът и 
националният доход на глава от 
населението. от освобождението 
до днес са се увеличили някол
кократно. През 1963 година обще 
ственият брутопродукт 
1,194.000 динара, а тази година

)
Изглед от Босилеград 201.550.000

Чистият приход в цялото 
стопанство

За лични доходи, ще се 
изразходват — 1461557.000— 

Във фондовете гце се вне- 
46.193.000 — 

Средната заплата е кому
ната ще възлиза на 35.175 
динара на месец.

В селското стопанство съ
вкупният приход трябва да 
се увеличи с 53,8 на сто, ка
то при това в обществения 
сектор
сектор — 16,7%. Основна на 
сока — да се увеличи произ 
водството на вгссокодобивяи 
сортове картофи, овес и др. 
фуражни храни; да се мели 
орират пасищата и ливади-

Рейсовете и камионите на това 
най-голлмо предприятие в кому 
ната са изминали 686.000 кило
метра ггьт и осъществили- реали 
зация на стойност от 208.000.000 
дагнара пари.

Видни резултати са постигна 
ти и в селското стопанство. До 
бивите от земеделските култури 
са в постоянен растеж, прила- 
лат се повече агротехничеоки ме 
рки, внедряват нови култури...

В залесяването Босилеградско 
се реди между най-добрите в ре 
публиката. Движението на мла 
дите Горани, което наброява към 
3.000 души, залесява средно на 
година по 100 хектара голини и 
се бори за възвръщане на при
казното горско богатство в то
зи край. Досега са залесени 2.500 
хектара ерозивни площи с бо
рови и акциеви гори.

се срещат на всяка крачка. Ня
ма село където да не ре строи, 
няма вече сламени 
Само в Горна Любата от 300 къ 
щн — 240 са построени след ос
вобождението. В Райчиловци за 
4 години са построени повече от 
30 двуетажни къщи... По къщи 
те навсякъде има модерни мебе
ли. Пак да вземем за 
Горна Любата: за 3 години са ку 
пени 150 шевни машини, 50 тра 
нзистора и пр.

Електрическото осветление из 
гони мрака от много босилеград 
ски села. Груинци, Милевци, Го 
рна Ръжана и други села нас
коро ще получат електрически 
ток. И те ще се придружат към 

. електрифицираните.

Постигнати са успехи и в подо 
брението на съобщенията.

192<Д5С?ф00 :—(
покриви. . .

беше
с ат

се планира да достигне сума от 
1,550.000 динара, което ще рече 
че се е увеличил с 27,5 на сто. 
Националният доход на глава 

от 34,460 през

Излиза, че двадесетдневно ле 
туване в баните ще струва 25 
до 30.000 динара за едно лице. 
Ония, които искат да използват 
и термални извори за лекуване 
ще плащат още по 4.000 дина-

пример

от населението 
1962 година е нараснал на 50.000

63°/о и е частниядинара през- настоящата година.
ра.Рудните залежи в „Благодат” 

и Долна Лисина дават надежда, 
че един ден ще се открият но
ви перспективи за босилеградс- 
ката комуна.

Съобщителните 
много по-добри От 1 април в си 
чки бани са свързани с постоя
нни рейсови линии. На пример

савръзки

между Сокобаня и Ниш, Жит- 
ковац и Княжевац ще минават 
дневно по 10 рейса. Тази баня

те.I
Вене Велинов1
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ЩДокато бил в България, Балкански 
доживял редица неприятности. Полици
ята го преследвала да го залови на вся 

" ка цена. Селяните обаче го обичали и из 
лагайкм се на опасност го лекували и 
пазили в къщите ои. Когато трябвало да 
пътува в някое селище или в София, те 
го карали в селска кола, като го затруп
вали със сено.

В София Балкански трябваше да уста 
нови връзка с Пирот и да намери нови 
хора, които да прехвърлят за отряда ма 
териали до Пирот, тъй като предишната 
връзка след разстрела на Любомир Кар 
талевич бе прекъсната.

Като се върна, той ни разказа за пре
живелиците си. В София узнал от дру
гарите си, че един агент, който го позна
ва се интерсеувал къде е, тъй като уз
нал, че се намира в София. Другарите 
показали на Балкански агента и му съ
ветвали да не се отбива в хотела, къде
то живеел и се хранил агентът. Обаче 

. една вечер те били учудени, когато на е 
дна маса видели Балкански. Той бил се
днал в един ъгъл на ресторанта и четел 
вестник а агентът се хранил в другия 
край. Когато агентът тръгнал в стаята 
си Балкански го проследил, влязъл в ста

лавски партизани от Стара планина и да 
ги доведе в района на Ниш. Подготвя
ше се една по-значителна акция. Балкан 
ски още не беше оздравял съвсем. Осо
бено му пречеше по-дългото ходене и за 
това бе решено да остане на терена, до 
като не оздравее и да се намери за връз 
ка с другарите от Видинско. С него оста 
наха партизаните Кота и Иван Дими
тров. Но вместо да почива и да се леку
ва Балкански не могъл да не прави 
ции. Взел кон и започнал да ходи по те
рена денем. Държал конференции и засе 
дания със селяните, ходил от село до се 
ло. Един ден Балкански и двамата парти 
зани се на морили иа една военна ферма 
с няколко хиляди глави добитък, която 
тогава бе организирана на стара плани
на в местността Ябланишко Равнище. 
Изненадаш: и уплашени, българските во 
йници, десетина на брой, 
га оръжието си. Като взели няколко до
бичета, Балкански и другарите му про
дължили пътя си, палили мандри, гони
ли шпиони и се заканвали на българска 
та окупаторска власт.

По това време в околността на Топли 
дол се намираше една група четници дра 
жевисти начело с капитана от бившата 
югославска войска Душан Петрович, ро 
дом от Топли дол. Когато узнали, че че
тата на партизаните се е изтеглила към 
Ниш. те слезли в селото. Една вечер, до 
като Балкански, Кота и Димитров вечеря 
ли в една къща четниците им устроили 
засада при селското м|остче. Щом парти
заните стъпили на моста, четниците от
крили картечен огън по тях. Веднага за 
гинали Балкански и Кота, а Димитров 
бил заловен жив. Димитров няколко де
на преди това бил изкълчил крака си и 
бил зад тях. Когато го хванали, четници 
те го повели извън селото. Той обаче съ
умял да се отърве и да им избяга. Чет* 
дащите веднага си опили, а след тях 
пристигнала българската фашистка по
лиция от Темско. Те натоварили убития
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предал и зедна

ята му, хванал го със силните си ръце 
за гушата и го удушил. След това Езел 
револвера и паспорта му и Мирно изля
зъл из хотела.

Тъй като вече бе установена връзка 
с българските партизани, 

май 1943

Балкански и Кота и ш закарали в Теме 
ко, където били изложени няколко дни 
Предполага се, че четниците за това у- 
бииство са получили парична награда 
от българската полиция.

Убийството на Балкански 
но и много невярно

бедонссно оксттчаха подетата от първо^°Р 
ците освободителна борба. Нашите но 
ви поколения; ксито ползват плодове 
те в тази борба са живи. Мнозина загина 
гиналите герои, които ще влезнат в ист° 
рията. От техния пример поколенията

как
през втората 
година стана много шум

. __ - 1 бе представено
фашистката полиция:, а българоката 
са от онова време публикува 
на Балкански

половина на месец 
първата съвместна ■ акция в село Топли 
дол, в която участвуваха 12 български 
и 15 югославски партизани. Тогава бе 
убит българският фашистки кмет в се
лото и че запалена общинската сграда. 
По това време ние давахме повременно на 
българските другари оръжие и муниции.

През месец юни 1943 година Окръж
ният комитет на Партията в Ниш из
прати една група бойци начело с Иован 
Мтспгч-Джордже да събере всички к>гос

от ще се учат как се обича народът и 
се брани свободата. А ние, преживели 
бойци, от Свърлмжкмя партизански отр
яд, народът от нашите краища, ще па35^( 
от забравата спомона за светлите обра 
на загиналите ни другари — югосла®а 
ни и българи, — с които се борихме про
тив фашисткия враг, за създаване на н° 
вето социалистическо общество, за бра 
ско сърудничество между българския 
югославските народи.

(КРАЙ)

пре 
снимката

дент от Ферди^анГ”то“тоВ^всем ™ 
рно се съобщаваше за смъртта на Бал
кански. (Вижте снимката с текса)

От тези събития изминаха 
години и повече. Малцина двадесет
_ , от участници
те в тази борба са живи. Мнозина 
ха през четирите години и бяха 
твни е кови бойци-парти* ами,

загна 
замес- 

които по-
А
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колкото за още един Димитров 
град. Навред и нашир по стра
ната се срещат Димитровград- 
чани. Родителите не забравя ни 
кой. Всичко им върви отръки. 
А промишлеността стори свое
то. Привлече хората от село. и 
селата остаряха, — останаха пу 
сти. Напускат се селата, търсят 
се по-добри условия за живот... 
Там отново се появяват гори,кои 
то отдавна прадедите са изко
ренявали с пот и труд да пре
карват живота си...

производството промишлеността 
участвуваше с всичко 7.223.000 
динара през 1953 година при 
брутопроиввсдство от 424.240.000 
динара. След дванадесет години 
макар и при значително нараст 
ване на общия доход в община
та промишлеността участвува с. 
около 800.000.000 динара, лове 
че от селското стопанство. Бру 
топроизводството през 1960 годи 
на възлизаше колкото сега въз 
лиза само запланираното бруто- 
производство в комбинат „Ди
митровград” — над 2 милиарда 
динара. Темпът на заемане на 
работа върви в крак с промиш 
ления възход. През 1952 година 
имаше всичко 165 души заети, що. 
след две години — 322, а кога- 
то започна интензивното изгра
ждане — 1.031. През настояща
та година броят на заетите 
Димитровградската 
ност,
1.800 души
то инвестиционното изграждане 
вече е завършено. Расте нацио
налният доход, на 
селението и вече 
този в много общини в Нишка 
околия.

щ.

* ***

От Царски брод не остава ки-

По модерното автомобилно шо
се, от лявата страна на Нишава, 
денонощно прехвъркваг автомр 
били —в чуждестранни, югославпромишле- 

иадминава 
и то в условия кога

ски и дори димитровградски — 
запознават се хората. Конаците 
се смениха от модерни хотели. 
А над Димитровград се извися-

според плана,

глава от на ва мотел — модерен, окичен с 
лимони, винаги приятен. Край 
Черкезка махала

е по-висок от

никнат .новиПрез 1957 година той 
на 28.250 динара —

възлиза 
а в таз

годишния обществен план — на 
205.000 динара!

сгради, а наскоро ще се строи 
и търговски гфгазин. И нека да 
никнат. Никой няма

ше

- - • - .., _ нищо про 
тив. Няма паши и бейове, няма

Един цех в комбинат „Димитровград” *** аги и рая, няма жандарми и 
гранична психоза, не съществу
ва страх от границата. Българс 
ката народност е освободена от 
историческия задух и на свобо
да строи социализъм, в който 
намира себе си — не за да пос
лужи за размирици но за сбли
жаваме и по-добро разбирател-

ДИМИТРОВГРАД 

легенди
Усилено расте Димитровград, 

свободно се строи настоящето 
и се създават условия за още по 
светло бъдеще. Променя се гра
дът и хората в него. Изчезнаха 
от улиците му кепенците и дюкя 
ните. Неоново осветление къпе 
тротоарите му. Улиците му 
хубави и ще бъдат още по-ху
бави. И целият град ще бъде 
още по-хубав. Ония, които слу 
жат като връзка между старо
то и -новото не. могат вече да 
познаят този град на бреговете 
на Нишава. Поглеждат тук-таме 
останалите стари приземни къ
щи и се мръщят към миналото 
към старото тежко време.. . По 
свелият живот по-светли и по 
хубави къщи, по-светли 
чисти улици. . .

Бълват дам фабричните коми

и действителност са
До неотдавна Димитровград бе 

ше Цариброд, а преди това?
Оскъдните записи на чужде 

странни пътеписци и поклиса- 
рите малко могат да ни разка
жат за бурите и опустошения
та. И легендите малко 
кат за това.. . Името Цариброд 
пръв забележил австрийският 
пътеписец Бенедет Рамберти 
през 1584 година.

Миналата

но за тяхната стойност и за ис Жертва на денацификацията 
торията им не се знаело и те из бил и известният инженер Мар 
чезнали. Кой знае дали някъде ко Шукарев. Убили го жандар 
са запазени.' В равнината край мите от засада. Хората започна 
развалините са намерени и це ли да се разселват от това 
ли блокове обработен камък. . . ветрище. Някои в България, а 

Долината на Нишава била под някои отивали на печалба. Бро 
ходяща за пътуване от Изток на ят на населението в Цариброд 
Запад и обратно — и през вре- намалявал. След .Септемврийс- 
ме на римляните, и на византий кото въстание в България мно- 
ците. 1я просто примамила ела зина българи намерили убежи 
вяните да се заселват южно от ще в Цариброд. Моша Пияде 
Балкана,- тук своевременно престоял един

За изследвания още няма сре месец. Съвместната борба 
дства. Върху развалините и сле та народа срещу фашизма сва
дите се строи новият Димитров лила маската и на българска- 
Н>ад — бързо растящ и унищо та, и на югославската буржоа- 
жаващ и последните останки от 
миналото съществуване. В това 
и легендата все повече губи сво 
ите

ство между СФР Югославия и 
ЙР България. В това се състои 
и величието на мисията на бъд 
гарската народност в Югосла
вия.разказ-

Чудна е историята. Тази 
шата. От невъзможното — 
ви настоящето. От легендите и 
мечтите създаде съставна 
на живота, онова, което ни

на
пра

и по- частгодина недалеч от 
мотела в Димитровград били на 
Мбрени и кости. Нечий 
разбил и унищожил още едно 
сведение за отдавна минали вре 
мена.

пра
ви хора в социалистическата ро 
дина. И тази наша действител-

крак го ни.на два
Бързат хората. Работа 

ка. Във всяка къща — 
апарат. А повече от стотина и-

ги ча-
ност ще стане легенда. Защото 
— бурно е нашето

радио-
време, интен 

развитие.
Недалеч от село Бачево на „Го 

леми камик” и днес съществу
ват развалини от крепост. На
мирани били и сребърни пари,

зия. мат вече и телевизори. Гимна-
Измъченият Цариброд си из- зията е пълна с ученици. От 

воюва правото да живее в брат Димитровград са изучили хора, 
ската общност на югославските 
народи. Легендите и приказки
те за далечното бъдеще стана
ха неговата насъщна действи
телност ..

зивни са процесите на

Милош Бакичимпулси. Тя говори, че ня 
кога Нишава била голяма, пъл
новодна река. Недалеч от града 
бил прелезът през реката, къ- 
дето минавали царски кервани, 
носейки товари жълтици за Ца 
риград. Султаните минавали при 
походи на Север. На един 
тях харесало това място. Кра
ят бил мочурлив с много леща 
ци и богат с птици. Наколо и- 
мало гъсти гори. В тях раята се

ДимишроЬ/рад- 

ски бройки
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КРЕДИТИ 

НАМАЛЯВАТ — СПЕСТОВНИТЕ 

ВЛОГОВЕ РАСТАТ
***

от
Предпладие на един тазгоди

шен априлски ден. Писъкът наДимитровградска община за
ема 48.084 кв. км повърхност 
с 18.500 жители, или по 38 души 
на квадратен километър. Има 
еошо 18.244 кв. км обработвае 
ма плоттг.

До преди известно време сел 
ското... стопанство даваше по-го 
лямата част от съвкупните до
ходи. Така през 19)53 година бру 
т опроизводствого й възлизаше 
на 424.244.000 динара в което 
селското стопанство участвува 
ше с 325.111.000 динара и про- 
лшшлеността Само с 7.221.000 ди 
нара. В Обществения план за 
настоящата година съвокуйния 
доход е плашшарап на 6 мили
арда и 600 милиона динара, ко 
ето ще рече — с няколко мили 
арда повече. За пръв. път ииду 
стрията ще бъде водещ стопа н 
ски отрасъл и с 800.000.000 ди 
нара в повече от селското сто 
панетво.

Ог 1957 до 1962 година в про 
мишлеността са инвестирани 

' 473.000,000 динара, а ггрез 1963 
година бе одобрен заем от 
1.097 милиона динара. През 
настоящата година се предвиж 
Аат капиталовложения на стой 
ност от 1 милиард и 100 милио 
на линаРа за реконструкция и 
довртдттване и а мощностите — 
към 161,8 милиона динара. .

Промишленото .развитие се 
отрази в върху увеличението 
па националния доход на тла 
йа от населението, И н§ жиз- 
яенспю и обществено равнище.

Когато се завърши с рекон
струкцията на всички предпри 
ягия. а може да се очаква, чс 
това ще стане през идната го 
липа, тогава общината щс дава 
произведения за още 1 мили
ард и половина » повече. Само 
конфекция ..Свобода" ще про
извежда ж 750.000.000 динара-

До скоро потребителните кре- 
дити и спестовните влогове на 
димитровградчани бяха почти и 
зравнени. През последно време 
обаче влоговете рязко се увелп 
чават а потребителните креди
ти намаляват. Според данни на 
комуналната банка в Димитров 
град 1.100 спестовашг от Дими
тровградско са внесли в банка
та 180 милиона динара а стойио 
стта на взетите потребителни 
кредити е към 125 милиона ди
нара.

Все по-голям е броят и на сне 
страниците е така нарочените 
свързани влогове па срок от 
една, две и повече години. Тези 
влогове са особено важни за 
стопанството, защото могат да 
се ползват' за капиталовложе
ния, Засега банката разполага с 
55 милиона динара такива влого

ве.укривала по време на опаснос
ти. Един пътеписец е забеле
жил дори, че горите приличали 
на тунели.

И така газели нишавския

Успоредно с увеличението бр
оя на спестовниците се 
тяхната социална структура. Пр 
ез последно време расте броят

спестовници от село __
производители, за разлн 

ка от миналите

мени и

паброд царски хора, царе и царе 
кервани. Оттук и — първо 

Царски брод, а сетне — Цари
брод.

В Димитровград и днес съще
ствува Черкезка махала. В ми

войска'

земеделскики
години, когато 

спестовници бяха главно рабо
тници п служещи.

За нарастването 
равнище и покупателната способ 
ност на нашето население доста 
тъмно убедително говори и пот
реблението на трайни блага 
мебели, електрически

на жизненото
калия век в турската 
имало и черкези: едните били 
като ахсер, а другите грабители. 
Другите били много по-опасни 

Задържали се и в уреди, ра 
дмоапарати, транзистори <и теле 
впзори.

През 1964 година само в Дими 
тровгрод са продадегаг около 70 
електрически печки, 110 телеви 
зора, 106 радиоапарата. 70 тран 
зметора итн.

за народа.
Цариброд и оставяли след себе 
си пустош. Народът ги запом
нил по злото. За тези „золуми” 
отмъщавали най-храбрите. Най 
много ядове задавал на гурците 
поп Мартин.

Поколенията вървяли по трън 
ливия ггь^ ага живота. Цари-

фабрична сирена огласи доли- 
Цишава. Това не беше 

никаква тревога, мито пожар — 
комбинат „Димитровград” изпро 
баваше сигналните уреди. . . Го 
леми промени стават в днешния 
Димитровград. Сега той иаброл 

5.500 жители, а преди десет 
гедртни имаше два пъти ло-мал 
1Ш. Малкото бедно гранично мя 
сто прераства в промишлен град 
с изразителен стремеж към вс- 

бъдеще. Какво става па та

пата на

ва
брод става ло-известеи едва 
след освобождението.

Железопътната линия му до
нася слава и разцвет. Казва г, 
че трасето на ж. п. — линията 
първо било трасирано през до
лината на Лукавишка риса, Ца 
рибродските търговци подкупи 
ли проектантите и трасето било 
поставено на диенитоо място. По 
това врем)е в Цариброд започват 
да се развиват занаятчийство
то и търговията. Преди Бал
канската война градът наброя
вал 6.000, а според някои сведе 
ния и 10.000 жители. Градът 
представлявал селище с кепен- 
ци, дюкяни и кафенета.
1918 година границата минава
ла недалеч от него, Буржоазия 
та ваела омраза между народи- 

Градът западнал.

лико
зи арена?

Веднага след войната занаят
чиите се сдружиха и образува
ха първото димитровградско 
предприятие „Циле”. И все до 
преди няколко години Димит
ровград носеше белег на нераз
вит градец. Селското стопанст
во, търговията и занаятчийство 
то бяха основните опори на сто 
написване. По така ие можеше 
да се върви нататък. Общество Щ
то започна да влага средства .
за, промишлени обекти. Стой- ■ПНЩЯМ;- , ' 
йостта «а производството нараст -шу','
ва, но затова се променя и стру -■';'Т1?7у^г>г

След
$

ктурата му.
В съпокупната втойиост ца

те и хората.
Дсгри имало и подли убийства. Изглед от ДимитровградМ.
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^ПЪРВАТАШИШГОЛИНА ПРАЗНУВАНЕТО ПЪРВИЯТ СВОБОДЕН 

МАЙ В БОСИЛЕГРАДНА ПЪРВИ МАИ
ката борба, за партизанските от 
ряди. Между другото с възторг 
казал, че наближава краят на 
хитлеристка Гемаиия и идва пъ 
лиата победа и свободата.

След него говорил Милачко 
Костадинов, тогава секретар на 
околийския комитет на Партия 
та. Той се спрял върху ролята 
на Комунистическата партия по 
време на войната. Костадинов 
говорил и за успехите в Народ
ната революция, за Народосво- 
бодителните отбори, за ролята 
на работническата класа и тн.

Той призовал народа да се от 
зове масово във възобновяване 
то на страната. ,

Участниците в митинга с въо
душевление изслушали речите 
и приели велики задачи. Ведна 
га след тоя първомайския ми
тинг активно се минало към 
изграждане на страната. Насе
лението от този край дало дос 
та добитък за войската от фрон 
та. По това време започнало по 
строяването на първите училкщ 

сгради в тогавашна Босиле- 
градска околия. Учителите ребо 
тели без заплати, доброволно.

Наскоро били подети важни 
комунални акции за свързване 
на Босилеград с градовете в ст 
раната, а по селата се развил и 
жив културно-забавен живот.

В. Велинов

Първият свободен празник 
— 1945 година — в Бо 

ч ос
на труда
,силеград бил тържествено 
твуван. Пред старата общинска 
сграда бил устроен митинг, на 
който ггрисъогоували над 3000 ду 
ши. Тази* първомайска сутрин в 
Босилеград се стичали хора и от 
иай-отдалечеттте краища на о- 
колията. Мъже и 
чиловци, Росен, Зли дол, Ради- 
чевци, Гложйе, Долна и Горна 
Любата, Лисиимте и др. села за

• След манифестацията бяха 
устроени и увеселения в приро 
дата. При манастирчето, къде 
то още в началото на тоя век 
се празнувал Първи май, бяха 
дошли много граждани да про
дължат празнуването на обща

да се празнува под лозунга 
Пролетарии от всички страни, 
съединявайте се" м с продължа 
ване борбата до окончателното 
унищожение на фашизма. , В 
решенията бе отбелязано да се

Първият свободен празник на 
труда в Дищйтровградско се пра 
знува много тържествено. Няко 
лко седмици преди празника за 
почнаха подготовките и в гра
да и във селата на тогавашна-

:—г,—■Т трапеза. '«1 жени от Рай-•> Богдап Николов

ПЪРВИ МАИ едно с учениците от гимназията
и войниците устроили тържест- 

празничен парад. По сгра 
ди и крайпътните дървета има 

надписи и лозунги:
всичко за

В зволски район се вършат 
последни подготовки за честву- 
вагге празника на труда — Пър 
вим май. В навечерието на праз 
ника ще бъдат устроени лагер-

ще се

вен

ло много
„Всичко за фронта — 
победата!" „Да живее Народо- 
освободителната борба и пр.

ни огньове, а след това 
състои малка академия с подбра
на програма. На величествения митинг в БоНа 1 май ще станат излети до 
Ввонока баня и някои историиес 
км места в околността. На 2 май 
в Звонци ще стане районен пре
глед на програмата за Празни
ка на младостта — 25 май.

силеград тогава произнесъл реч 
„Бърко”, комисар на отряда от 

територия. Той говорил за 
Н ародоо свободител

тази 
успехите на

•> ни

ПОДГОТОВКИ 

ЗА 25 МАЙ В ЗВОНЦИ

-V:
От една манифестация

продължи с ударна работа за 
възобновяване на страната, да 
се събере парична помощ за бо 
йците от фронта. Още ■па са
мото заседание отборниците съ

та околия. Дшчитровград и-ка- 
ше тържествен вид. Улиците 
бяха почистени, къщите хубаво 
белосани. Учрежденията, част
ните къщи и стълбовете дори 
бяха окичени с цветя. По витри браха значителни парични сре 
ните и по стените имагае без- дства за помоли, на бойците от

фронта.
Манифестацията в Димитров 
град беше вели-чествена. Ця-

В чест на 25-май в основно
то училище ще бъде открита о 
бща изложба на ученически ра
боти и домашно ръкоделие, твъ 
рде богато и оригинално в този

На 25 май '— Празника на мла
достта и рождения ден на дру
гаря Тито в Звонци ще се 
той масов събор на населението 
от района. На събора ще бъде у

със-

брой лозунци.
дНа 25 април се състоя засе

дание на' Общинския народно- 
свободителен комитет, на което 1 лото гражданство, служещите

от учрежденията, части от Наро 
дната милиция и коменданство

БОСИЛЕГРАД 
ТЪРЖЕСТВЕНО ЩЕ 
ПОСРЕЩНЕ ПРАЗНИКА

-•V'- ,».*• ЗТ-ТЬ::- Г.РН7И

бе проучено писмото на Акцио- 
нния комитет за празнуване на 
Първи м!р.й.

Откривайки заседанието пред 
седателят на комитета каза:

то съставляваха внушителни 
колони .от над 1500 души. Над 
тях се издигаха многобройни 
знамена и лозунци, е които се из 

„Другари, ~преди 55 години в разяваше желание за мобили- 
САЩ за пръв път бе отпразпу* зиране на силите за по-бързо 
ван празникът на трудещите унищожаваме на фашизма, за у 

с<е под лозунга”. Пролетарий порито възобновяване на сгра 
от всиЧки страни, съединявай- ната от разрушенията, нанесе
те се”! Тоя лозунг не остана ни по време на войната.

За празника бяха подпомогна 
ти. и семействата на бойците. 
На всеки член от тези семей-

Подготовките за чествуване 
на Първи май са в пълен раз
гар.
Около града в навечерието на 
празника ще лумнат лагерни 
огньове. Лагерен ог-ьН ще прав 
ят и учениците от Гимназията 
и Икономическото училище. 
След това ще бъде предадена 
кратка програма.

На Първи май преди пладне 
в Босилеград ще се проведе с-ьс 
тезание по шахмат. ТТТе се про 
ведат и спортни състезания по 
футбол и баскетбол. На втори 
май ще се направят колектив
ни излети в живописната окол 
ност на Босилеград.

Празникът на труда ще бъ
де чествуван масово и по рай
оните центрове. .

там, а светкавично се разнесе 
по света, влезе във всички фа 
брики, където работниците ра
ботеха и по 16 часа. ства беше изплатена помощ, от 

200 динара и по 3 кгр брашно. 
Организациите на АФЖ. също 
бяха отпуснали помощ за бедни 
те семейства. Така всички о- 
ния, които нямаха достатъчно 
храна за празника, бяха подпо 
помогнати от народната власт.

Учениците от гимназията има 
ха специална програму, а уче
ническата музика увеселяваше 
гражданството и учениците 
следобедните часове.

Другари, сега след толкова
годики, прекарани в борба за 
правата на работническата кла 
са, дойде денят на пълната сво 
бода, и тая година ние ще ма 
жем свободни

- „■ -

Танцовият състав при оенвоното училище в Д. Невляда чествуваме 
Първипразника на труда, 

май”!
На заседанието се реши Пра 

зникът на труда ■— Първи май

юрай. В програмата ще вземе у- 
частие и танцовият състав, кой 
то ще изпълни няколко номера.

строен физкултурен преглед на 
ученици и младежи в различ
ни спортни състезания.

е
<й л»

След 20 години от пробива иа Срсмския фронт йници.
— Германците не искаха 

напускат своите укрепления,— 
си спомня Рангел Минчов. — 
Трябваше да влизам в картеч
ните гнезда в техните укрепле 
ния и да ги изхвърлям навън. 
Техните укрепления бяха здра 
ви. Вътре, под земята, имаше 
цели помещения с кревати, печ 
ки, оръжие. Тук те бяха прека 
рали цялата зивда и сега, кога- 
то успяхме да се прехвърлим 
през Босут, те не искаха да на 
пускат укрепленията.

В тези боеве при преминава
нето на река Босут 22 сръбска 
дивизия даде около 600 жертви. 
Само в картечната рота на Ран 
гел Минчов от 32 бойци загина 

;.ха 16. Загина и командирът на 
ротата.

След тези боеве германците 
отстъпваха в безредие. Бригада 
та беше върната на почивка. 
Малко по-късно бяха освободеч 
ни Вииковци, Брод и, Загреб...

И днес, двадесет години от бо 
евете при преминаването на 
река Босут много бойци от бри 
гадата си спомнят за тримата 
картечари от Осма сръбска бри 
гада, които спасиха бригадата 
и получиха медали за храброст 
и за храбрия мерач на картеч
ницата, Рангел Минчев, който 
хващане живи германци В. Н.

ТРИМАТА КАРТЕЧАРИ СПАСИХА БРИГАДАТА ■шт
се решмхме да отбранявамае 
бригадата — си спомня Рангел 
Минчов,
ние останахме в предните редо 
ве съвсе-ч сами с картечницата.

кои започнаха да отстъпват, 
се хвърляха

' Последната битка на Осма 
сръбска бригада беше при село 
Батловци при река Босут. Тази 
вечер се даде заповед на 22 ди
визия да премине реката. Ос
ма сръбска бригада беше заела 
брега й край село Батловци. То 
чно в 11 часа офанзивата запо
чна. Силен ураганен огън бе от 
крит от двата бряга. Войници
те от бригадата се пуснаха с 
лодките. Конете плуваха към 
левия браг, вдопнали глави над 
водата. След малко първите бо 
йци излезнаха на отсрещния 
броят. Няколко картечници ве
че започнаха да действуват. За 
всяка педя земя се даваха огреш, 
ни жертви. Неприятелят, скрит 
в укрепленията даваше жилав 
отпор.
Билката бе твърде променлива. 
Неприятелят два пъти се опита 
ла върне нашите войски през 
реката. Третата атака на наши
те бойци беше твърде драмата 
чна. В един момент настъпи ко 
лебание. Огънят на немците бе 
ше силен, а след това те насть 

срещу нашите бойци. Ня

други в отчаяние 
водите на Босут. В този драма-, 
тичен момент решението 
тримата картечари Рангел Мин 
чов, Киро Йорданов и Никифор 
Миланов да отбраняват позици и вече бяха по-малко от сто ме 
ите беше твърдо. В момента ,ко тра пред нашата картечница.

След като останаха покосени 
първите редове германски вой
ници, ние се окуражихме. Поме 
стихме картечницата напред и 
пак зайочнахмр стрелба. След

но по едно време
на

Немците се надигнаха на атака

гато започна отстъплението, 
тримата къртеч.ари застанаха 
пред германците, които на въл 
ки тичаха към отстъпващите 
напги войници.

малко нашата ' картечница не 
беше сама. Обадиха се и други 
наши картечари. От гъстия дим 
нищо .не се виждаше, минавах
ме през немски войници, които 
здраво се държаха и отбранява 
ха позициите си.

След престрояване на брига
дата напредването започна. Ка

След малко изчакване картеч 
ницата започна да действува. 
Първата вълна германци беше 

на земята. Тримата 
картечари!, 

танали на окрито, започнаха да 
Тичат напред, носейки своята 
картечница. Моментът беше ре 
шаващ. Комендантът на брига 
дата Никола Звицер, който бе
ше преминал реката, използва 
Това задържане на неприятеля 
и превзе командата в свои ръ
це. Бойците от бригадата започ 
наха да заемат позиция.

— Не мога да си спомня юак

повалена
смели зас-

ртечницата на тримата картеча 
ри вече не беше нужна. Започ
на ръкопашен бой с немците. В 
тая борба особено се прояви Ра 
кгел Минчов от Каменица, кой 

' то влизаше в картечните гнез
да и хващаше живи немски во Ранипиха



тЗРАТСТ

дни
НА ИЗЧАКВАНЕ
ПЪТНИ БЕЛЕЖКИ

ни оа тръгнали във вътрешнос
тта, където по строежи и градо
ве ще прекарат 3 —4 месеца и 
на есен пак ще прескочат ктьщ 
мия праг. Ще се завърнат с мно 
го пари, с много надежди и же 
лания да преобразят живота 
ей тук, между скалите, в села
та, скътани дълбоко в недрата 
на Ветрен, или кацнали по 
склоновете на Гребен и Влаш
ка планина....

.„Препълненият автобус сте
не. С тревожно завиване изкач 
ва всяка виеочцна. Шофьорът 
се бори с острите завои..,

— Ето, виж, обажда се пътни 
кът до мене, жени орат. Така е 
тука — мъжете рядко хващат 
ралото. — Жените са главната 
работна ръка. Летем на село о 
стават жени и по-старите хо
ра....

В общата глъчка на веселя
ци — печалбари е и група уче 
ници, тръшали за село Сгре- 
лъц.

— Ще ги водим на малка ек
скурзия там — казва препода
вателят. Правим малка другар 
ска размяна на посещения на 
младите географи и историци. 

— Какво ще научат там.
— Има много. Ще направим 

една обща лекция по познаване 
на родния край. Край село Сту 
дена е загинала известната пар 
тизаяка Драгица Жаркович. За 
едно с членовете на кръжока 
в тяхното училище ще посетим 
паметника й ще говорим по-по- 
дробно за нейния живот и геро 
ическа смърт...

Тъкмо наближавахме и висо 
чината, на която се намира гро 
ба на младата студентка, зати 
нала от фашистки куршум. 
Преподавателят заприказва на 
децата:

— Ей, долу вървяла партиза 
«оката тройка, тръгнала от се
ло Валниш. Тази тройка тряб
ва да свърже Бабишкия и Цър 
котравския партизански отряд. 
В селото обаче ги предало едно 
циганче на име Стоянча. Щом 
усегили предателството, започ
нали да бягат по долината.., Фа 
шистки конници вървя ли от 
двете страни на долината. И ей 
там под ония храсти Драгица би 
ла тежко ранена.... Тя сама се 
доубила, понеже не искала жм 
ва да падне в ръцете на яепри 
ятеля... После фашистите се по 
гаврили с тялото й и го изнели 

Вабушница за яазидание...
— А предателят заловен ли

Пролетта неудържимо напи
ра и в долината на Блатъшни- 
ца. Напъпили са буни, разлиста 
ли върбите. Само още времето , 
да се оправи и готово — проле
тта е тук...

А в тази част на Дерекула та 
зи пролет като някаква невиди 
ма мапия сгрява сърцата. Ето 

най-после започна да се
строи пътя за Суково. Одоров- 
чани вече започнаха трудовата 
атака. Метър след метър — ни

че

же се новото трасе на шосего 
към Погановски манастир. От
там напъват сили погановчани, 
с нетърпение очакват своя ред 
влашаки, държинчани, суковча 
ни...' Всички са готови. Всич
ки ще строят!

— Заедно с изборите — това 
ни е първостепенна и най-важ 
на задача, казват звончани. То 
зи път е нашият прозорец кгьм\ 
света...

—И за туризма едва тогава 
ще можем да говорим по-серио 
зно... защого това, което имаме 
сега не е нищо. Звонска баня 
зове. Погановски манастир съ
що. Но пътищата, пътищата— 
са пречка. А колко хубава при 
родата е тук, какви прелести 
крие... впрочем, за тях невед
нъж са се изказали и -дай-го- 
леми мрйстори на перото, уче
ни, професори, туристи, хора 
на труда... Но тези богатстза о- 
ще са скътани от окото па до
машния турист и чужденеца. 
Едва сега се разкриват възмож 
ностите...

ПО ПЪТИЩА, ДОЛИНИ И ПЛАНИНИЬ'.-
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СРЕЩА С ЯЙЦЕ
гурност Томашевич отстъпил, о 
баче докато султан обсаждал 
града, Мехмет палта заловил с 
измама Томашевич, докарал го 
в султанских стан над Яйце и 
тук го погубил. Дълго още за
щитниците на Яйце отстоявали 
на турските атаки, но не издър 
жали: през 1463 година те били 
окончателно разбити от силни 
турски отряди. Но Яйце, не ос
танало дълго под турска власт. 
Същата година, през октомври 
унгарският крал Матия Корвин 
обсадил града и в първото нас 
тьпление превзел Долната кре- 

тесните пост. След няколкомесечна обоа 
да, зима и глад, той принудил 
турците да се предадат. Ог пре 
взетата босанска територия ук 

недалеч гарците образували така наре- 
мами паметникът чената Яйценска бановина. Ид

ната година султанът изпратил 
Махмуд паша да обсади Яйце, 
а скоро след това и сам ггрис- 

и езерата тигнал под стените на града, 
на нозодош- Всичко обаче завършило без ус 

цялата пех, защото унгарците построи
ли здрави защитни стени. След 
още няколко безуспешни опи
ти, турците превзели града ед
вам след поражението на унгар 
ците в боя при Мохач и след 
пропадането на унгарската дър 
жава. Оттогава този град — 
крепост загубил своето военно 
значение и станал обикновена 

го босненска касаба в огромната ту 
река империя. Към средата на 
19 век Яйце доживяло още ед
на обсада. Възбунтувалите се 
против султановите реформи бо 
сняци били обкръжени в Яй
це от Омер паша — Латс. който 
бързо сломил съпротивата на 
бунтовниците и покорил града.

През 1878 година, когато ав- 
стро-унгарските войски окупи
рали Босна, Яйце оказоало ои 
лна съпротива. Макар застаре- 
ла за модерен начин на воюване 
крепостта на града дълго отсто 
явала срещу нападенията на 
врата. Народното предание каз
ва, че австрийците успели да 
влязат в крепостта, едвам кога
то католическите калугери ог 
манасира изпратили свой човек 
да покаже на австрийците тай
ните пристъпи към крепостта. 
— богата съкровищница на па 
метници — миото от които и 
днес са запазени. Това са град
ските стени; Медвед — кула, ед 
на от най-старите отбранител
ни постройки през средния век 
в Босна и Херцеговина; катако 
мбите, твърде оригинален под
земен храм с гробница; старата 
камбанария за която се счита, 
че е принадлежала па черквата 
Св. Лука; остатъците от храма, 
посветен на ориенталското бо
жество на слънцето — Митрас, 

Всичките тези събития са ос 
тавилм свои белези върху града 

Тази древна крепост и истори 
ческите паметници 
и ударите на съвременното вою 
вале, Героичните партизан
ски бойци не жалеха сили в то 
зи бой, като че ли знаеха, че 
ггрез ноември същата година 
той ще стане град — родно мяс 
По па Републиката, Опомеиъ'1/

До това малко краецо боонен 
ско градче, разположено на бре 
госвете на бързите планински 
реки Плива и Върбас мрже да 
се стигне по асфалтираното шо 
се Босанска Градишка —- Баня 
Лука или по шосето Белград — 
Сараево — Травник —, Яйце. 
Ва паеионираните туристи най- 
интересен е пътят през Баня 
Лука, опсъдето шосето минава 
през известния каньон на Вър
бас, който много прилича на на 

- шата Сичевачка клисура,
И стигнал до центъра турис

тът вече не знае къде най-на
пред да отиде: мамят 
криволичещи улици към яйце
видния-..връх, по юойто градът е 
получил името си, шумни
ят водопад на Плива, 
от центъра, 
на най-новата история на дес
ния бряг на реката — Музеят 
на народоосвободит елват а бор
ба. мамят каскадите 
на Плива. Окото 
лия турист привлича 
природа около Яйце.

Но той ще застане най-нап
ред пред единствените чудни 
кафенета „Пещера7 вдълбани 
в (надвисналата скала над пътя 
в Центъра — най-новата турис- 
тичека атракция на Яйце. Ще о 
стане поразен от чудните кон
трасти в самия град. За него и 
сторията се е постарала да 
направи най-привлекателното 
кътче на Югославия. Писъкът 
на фабричните сирени се слива 
с пронизителния глас на ходжи 
те от минаретата, живописните 
народни носии на мюсюлмани и 
католици се лрегогиват с модер 
ниге тесни поли и прически „а 
ла Брижиг”. Омелите архмтук 
турни решения и старите тур
ски пооройки, всяка от които 
представлява история за себе 
си, подчертават старото и ново 
то, но остават еднакво привле
кателни за окото на зрителя.

Опомнил се от тези импресии 
няма посетител, който не ще 
пожелае да изкачи до връх а на 
Яйце и да се вдъхновява от ге
роичното минало и настояще на 
нашите народи. Освен прекрас 
ната гледка на стъпаловидно 
построения град и цялата му о- 
кххтаност, посетителят неволно 
се връща към миналото. Тук 
на всяка крачка са паметници, 
свързани с исторически съби
тия, И ако любителите на и сто 
рията ровят по архивите ще уз 
пая, че този град, наречеш крал 
ски, датира от 14 вече, когато 
го основал Хървое Вукчйч. В 
него живеели босненските кра 
ле Томаш и неговият син Стйе 
пан Тамашевич. След смъртта 
на Томаш Стйепан Томашевич, 
отказал да плаща данък на тур 
лното движейие вечно непокор 
мото Яйце няколко пъти мина- 
оюончателмо го превзеха и ос- 
ангусг 1943 година партизаните 
ваше <уг ръце в руьце и на 18 
схия султан и това ускорило ре 
шението на Мехмет П Завоева
теля да покори Босна. Той лич
но трътал с войските си да по 
кори Яйце и да плени непежоре 
пия крал. 'Чувствувайки неси-

за тези исторически събития 
днес пазц едноетажната сграда 
на десния бряг на Плива — До 
мът на АI тифашисткото вече. 
Понесен от величението на съ
битията, &'.(инавайки през стаи
те на това историческо здание, 
човек доживява цялата драма- 
тика на изминалите дии, на оне 
зи дни. когато се раждаше Репу 
бликата.

След тази разходка из иего- 
рическото минало Яйце предла
га на (изморения вече посетител 
своята разкошно красива окол
ност: двадесетметровия водо
пад на Плива, прочутите Плио 
ски воденици и езерата на Пли 
ва, недалеч от Яйце, където вся 
ка година се провеждат светов 
ни състезания по каяк на мир
ни вода, известните курорти 
край езерата с хотели, мотели 
и къмпинги.

Тъкмо и затова хората с така 
ва готовност и решителност о-
чакват първия удар на кирка
та. Звонци има да строи срав
нително по-лек участък от пъ
тя от Звонци до тунела край О 
доровци на дължина от 3 кило 
метра...

***

...Автобусът за Вабушница ви 
наги е пълен. Особено сега, ко
гато хората от Дерекула тръг--гТ

Ди.нитър Йотов ват на печалба. Млади стопа-

— Да. Веднага след освобож 
дението на този край той се о- 
пигал да избяга, но бил 
нат...

Разговорът неусетно 
несе на друга тема:

— Все още малко се

хва- .

се пре

пише за
този край. По-често се крггтику 
ва, а добрите неща по ги «яма... 
Ето да речем в Звонци хората 
с доброволен труд построиха и 
мост на Блатъшшща, поправи 
ха моста в центъра, учениците 
с успех залесяват десетки хек
тара голини... Строят се пъти
ща, електрифицират се села...

Пристигнахме в Сг.релъц. Уче 
гокците се изсипаха от автобу
са...

Зад нас останаха зъбестите 
чугеи ка Влашка планина и Гре 
бон. Не се виждаше
път на Руй и Ракитски 
който поздравява 
посетител на живописния Дере 
кул....

Зад

и купе- 
камгьк, 

пръв всеки

V*. '; Д нас останаха и приветли 
вите дерекулски села със 
те трудолюбиви- 
тели.

свои 
и весели жи

Останаха да се готвят 
ви трудови успехи

за но-
през тази 

пролет. За нов живот. Защото— 
тазгодишният май за тях ще бъ 
де по-инакъв от всеки други.
През този май ще се бие битка 
за нови километри път из жи
вописната долина на Ерма...,

А един ден, котата пътят бъ 
тогава и Звопска

издържаха

де готов 
баня ще бъде пълна. Тогава от 
ново силно ще започне да бие 
сърцето на Дерекула...

Мятся -Акдсжоо
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Пролетната сеитба в ДимитровградскоСЕНОКОС 

КРАЙ ПИРОТввк И покрай застудяването 

- засети планираните площи
— Наскоро ще заиочие сеитбата на царевицават само домакините. Децата са 

на училище, а мъжете на рабо
та. Няма предприятие от фабри
ка в Пирот без сенокЬшани. Ка 
зват че са добри работници.. .

— Дойдохме зарад децата — 
.казва жената на Михо Петров, 
а трудности имаме много. Не е 
лесно човек да се преселва. Се
га. трябва през летото да опивам 
ма село с децата. Имота още не 
сме дали...

Тяхната къща е хубава. Ня
коя врата е донесена от Сено
кос, и доста материал за постро 
яване на къщата и привичките, 
по главно е че фабриката се ви 
жда от прозореца на 'Къщата и 
децата учат училище, 
останало ще се превъзмогне. ..

нов Георги, Бошко Басов, Стоян 
Найденов, Михаил Петров и 
•много други.

— Ето, ако се вземе че и три 
те цигански семейства напусна
ха селото, тогава само от 1959 
година са се отселиЛи 20 семей
ства, а от освобождението око
ло 30 семейства. Още много дру 
ги са готови да си отидат.

На път за Пирот в автобуса 
намерихме няколко сенокоша- 
ни. И шофйорите разправят, че 
няма още ден в автобуса да ня
ма някой сенокошаипш. Връзка
та между селото в планината и 
селото край Пирот е постоянна.

Сенокос някога беше едно от 
най-големите села в Димитров
градско, скрито в пазвите 
Стара планина, отдалечено 
железопътните и шосейни съоб
щения. До неотдавна там може 
ше да се отиде само с кон. След 
освобождението селяните изгра 
днха път до Каменица, цо кой 
то пристигна в селото първата, 
вършачка. Започнаха да идват 
и моторни коли, да се пътува с 
велисопед.

Някога сенокошани знаеха са 
мо за планината. Там. имаха ра 
зпръснати поятн и мандри, къ- 
дето ■ произвеждаха отаропланот

на Паралелно с пролетните рабо 
ти става и подхранване на есе
нниците нй кооперативните и 
частни- стопанства. Според мне 
ние на специалистите състояние 
то на посевите е задоволяващо.

Подхранването, на посевите в

Неблагоприятните климати-
от чески условия, които продължа 

ват и сега повлияха да закъс
нее сеитбата на пролетните кул 
тури. Но и покрай това пролет- 
ниците ще бъдат засяти яа вре 
мЬ. Напротив, сеитбеният план 
ще бъде изпълнен напълно. С настоящия момент ще спомогне 
овес са засяти 1,593 хектара, с 
ечемик 1965, с фуражни треви

вегетацията им.
Ниската дневна температура 

повлия върху поникването на 
тревите, което тревожи живот
новъдите, защото всички запаси 
са изчерпани. Това особено се о 
тразява иа млеконадоя при овце 
те и кравите.

За овошките априлското зас- 
тудяване е дсбредошло, защото 
цъфтенето ще стане по-късно. 
Иначе тази година изглажда.щ« 
има овощия в изобилие.

155, в обществени сектор и 
93 ха в частния, а със слънчо
глед — 270 ха — от които поло
вината в производствено съдру
жие и на кооперативното-стопа 
нстпо. "

Селскостопанската служба в 
Общинската скупщина не заг- 
рижва факта, сеитбата на царе 
вица още не е започнала. С ог 
лед па климатическите условия 
иачалато на май е най-подходя 
щото време за сеитба на цареви 
цата. До сега е договорено прси Нашушковица, Пресека 
зводството на царевица на 150 ^ Яеенов дел се

електрифицираш

Воичко

— Да — зарад децата се пре 
домакинята,селихме, повтори 

— а на нас по-хубаво ни беше в 
Сенокос. Там сме си свикнали...

М Б.

Автобусите пътуват всекотдне 
Пренасят хора, 

кошници и кисело мияко, и пе
чен хляб за работниците... Се 
нскос в Стара планина намаля 
ва, а този край Пирот расте.

Б. Николов.

вно за Висок.

хектара така че планът е чувст 
вително преизпълнен, а осъщее 
твен е от в договорирането на др 
уют пролетни култури. в ЗвонскиПрез тази година 

район ще се електрифицират о 
ще 3 села — Нашушковица, Я- 
сенов дел и Пресека.

В село Нашушковица са извъСдед 10 години - отново борово гора ршени всички подготовки за е- 
лектрификация. Поставени са 

и стълбовете и трасето на мрежа 
та, а тези дни трябва да бъде на 
бавена и жица. И в Дресека ра 
ботите около електрификацията 
са напреднали доста, докато в 
Ясенов дел и-някои други села 
в Дерекула са още в начало.

... _____________ М. Ах,

Село Драинци и околността 
му в миналото са имали огром
ни пространства с борови гори. 
С течение на времето обаче те
зи гори били унищожени — из 
сечени, а мястото станало ерози 
вно.

горани вършат почистване 
презасаждане на изсъхналите 
стъбла.

Преди известно време брига
дите на младите горани извър
шиха почистване на новозасаде- 
ните гори от тръни и други вре 
дни горски растения. Освен то
ва направена е и ограда на мла 
ди борови насаждения на дължи 
на от 1.300 метра.

Бригадата на кладите гора
ни „Иво Лола Рибар” тези дни 
получи разрешение от Общинс
ката скупщина във Власна Окру 
глица да продължи със залеся
ването на „Граовица”. В акци-

„Сенокогика махала’ в Пирот
с

. IПрез последните няколко го
дини бригадите на младите го
рани от Драинци неуморно се 
борят за възвръщане на прика 
звите гори в този край. Учени
ческата бригада „Иво Лола Ри
бар” в Клисура и бригадата от 
Драинци засадиха с млади бо
рови и акациеви фиданки площ 
от 20 хектара.

Голините край село Колуница 
местността „Мурски поток” и 
„Граовица” вече напълно са за 
лесени с бял бор, акации и горе 
кп явор. Всяка година през ме
сец март бригадите на младите

Пътуват сенокошани, не за
рад това да видят селото, но и 
да пренасят Сенокос... В кош
ници, торбички, колети заедно 
със сенокошани в автобусите се 
преселва и Сенокос.

Много семейства са разделе-

кско сирене. Зърнените храни 
им стигаха „до коледа”. Затова 
о кервани коне носеха цареви
ца от Димитровград.
' Но с годините положението в 
еелото се промени, 
ството- на сирене и кашкавал 
предприе кооперацията. Млади 
те отиваха на училище и вече 
не се, върщаха в село, след тях 
отиваха й старите. Сега 
цета къща е празна 
път да бъде изпразнена. Сеноко 
шани масово се запреселваха в 
Пирот. Там, накрай града днес 
е . „новият Сенокос”.

— Ще си отидем още от село 
то — казва шефът на местната 
канцелария в Каменица, също 
сенокошанин, 
през 1959 година 
тръгна за Пирот всички „плис
каха вода след него”. И дейст
вително след преселването на 
Мито ни ^ тръгна работа. Хо
рата от Сенокос започнаха да се 
преселват в Пирот.

След това моя 
„Скъка” взе молив и мислено за 
обикаля къщите като бележе
ше на хартията. След Мита Ва 
сов слязоха в града и други... рот не живеят само сенокоша

ни, но те са най-многочислени* 
Има тук хора и от останалите 
села на Висок. Пристигнахме в 
къщата на Миха Петров, за ко
гото казаха, че той пръв „за
бил кол” на това място. След

I

4.000 кг сирене за иазара
Земеделската кооперация „Бр 

ма” в Звокци ще произведе тази 
гс-дина 4.000 кг пълномастно ов 
че сирене за пазара.

През настоящата годана на о- 
вцефермата на Руй се отглеж
дат 300 овце за мляко и 500 се 
угояват за месо. Тази пролет ко 
операцията ще засее различни 
фуражни треви към 30 ха площ.

Производ

ни. ..
Много семейства през зимата 

и са граждани, а през 
— отново селяни.. .

Мнозина сенокошани са инду 
стриалнм работници, а в Стара 
планина имат много земя и ли
вади, пасища, които к коопера-

лятото
всяка 

или на ите по залесяване помощ на го 
раните оказва и секцията по го 
рско стопанство в Босилеград с 
инженер Драган Мицов.

М.В. Стояновцията не иска.. .
Наближавахме Пирот... Авто 

бусът криволичеше из лозята над
Пърчевац. А долу край пътя, ^ М I I А
където само преди десет години 
имаше само лозарски хижи, се 
га е цял квартал. Щом автобу 
сът наближи първите къщи от 
прозорците и край портите 
ни, деца гледаха в автобуса, за 
щото знаеха, че ще видят някой 
свой, ще чуят нещо за своя ро- 

събеседник ден пран. • • Но> автобуса даже 
и се намали скоростта, а продъл

Мост през „Пуста река“защото когато 
Мита Васов

средства работите били пре
кратени. Сега вече няма езтьи 
ка за построяването на този о 
бект.

завършване на работите.
Селяните започнали строежа 

в края на миналата година, о- 
баче по липса на материални

Наскоро трябва Да продъл
жат работите.по построяване
то на моста през. Пуста река, 
който трябва да свързва Божи 
ца с новопостроената здравна ^ 
амбулатория отвъд реката. < 

Общинската скупщ1ша във 
Власнна-Округлица е отпусна- ;; 
ла за тази цел 80.000 динара, 
които ще бъдат достатъчни за 1

же

ажи към станцията.. .
. . .В отовото селище край Пи-

Ташко Джунов е вече с цялото 
семейство в Пирот, също и Йор 
дан Пенков, Ленко Бецин....
Васа Иванов е в Панчево, Пана 
Панов в Пирот, Симеон Мила
нов в- Пирот, Александар Пет
ров е направил къща, Теофил него се доселия Ленко и тогава 
Георгиев има къща, Лгабча е в 
Славния, Геро Миланов има къ 
ща в Пирот, Нацко има също та 
ка къща в Пирот. На хартията 
се редуват още имената на Геор 
ги Медаров, Киро Найденов, Дан 

. ко Миков, Никола Васов, Джу-

нови ■:

■ у— ■

ЗАЛЕСЯВАНИЯ
започнали да правят къщи ре
дом край пътя по лозята. Това 
селище, което не е нито град, 
нито село има много проблеми.

Авесте ученици от Основно- | 
Божлца, органито училище в 

зирани в горанската бригада ( 
„Слатина” наскоро ще предпри |Отскоро имат електрическо ос

ветление. . . 
бунар... Преди обед тук оста-

Всяка къща имр емат нова залесителна акция. | 
В околността на селото те ще 
залесят три хектара с различ- I 
ни видове дръвчета, а в „Мо- 
гилски рид" ще почистят цяла 
та борова горичка.

В Нишка околия
\: Ош 5 май ще зайочнаШ 

акциише срещу IъбошЬоркаша ОЩЕ 87 КВАЛИФИ
ЦИРАНИ СТРОИТЕЛИ

I

В Нишка околия тези дни се 
вършат трескави подготовки за 
нова акция за унищожаване на 
гъботворката. От 5 май ще за
почне авиозамъгляването и бор 
ба срещу гъботворката с хими
чески средства от земята. На 
четири летища — в Ниш, Пи
рот, Соксбаня и Конджел край 
Прекупме са докарани. 74 тона 
„аеросол”. Обаче набавката на 
химическите съединения ,,Ди- 
дити” и „Зоралин” за унищожа 
вале на гъботворката от вемят* 
върви твърде бавно.

Някои Общински скупщини 
още не са набавили тези сред 
ства, нито апарати,' поради кое
то цялата акция може да се 
провали.

Акпията трябва да започне 
нач време докато гъботворката 
не е почнала да се „преселява”

През месец април още 87 
строителни работници от Бо- 
жида и близките села получи
ха квалификация.

Организирания от страна на 
Вранския център за професио 
иално образование курс за ква 
лифициране • на строителни ра 
ботшщи в селото посещаваха 
92 курсанти, от които 87 лица 
дадоха изпитите си.

Обучението са 
преподаватели от основното у 
чилтце и строителен инженер.

по вече очистените гори и ово
щните градини. Само са авиоза 
мъгляване ще се изразходват 
към 78 милиона динара докато 
50 милиона динара ще се упот
ребят за унищожаване на гьбо 
творжат» <уг запята.

провеждали

€. Хоф.чан Божица: Център-ьт
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ОГРОМНИ УСПЕХИ В ОБ
ЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

БЪЛГАРО-ЮГОСЛАВСКАТА 

УЧИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

В ДИМИТРОВГРАД През миналата година Димит
ровградската комина чествува 
два юбилея — стогодишнината 
от откриване на първото основ 
но училище и петдесетгодиш
нина от откриване на гимназия 
та. Една равносметка за дейно
стта на училищата в този край 
ни води до заключението, че 
Димитровградско се реди меж
ду първите в НРСърбия в об
ластта на образованието.

През тази година се навърш 
ват и двадесет години от дейно 
стта на училищата в съвсем 
нови условия — в периода на 
социалистическото изграждане 
на Югославия. Съвсем е разби 
раемо, че в този период на со
циалистическото строителство 
и ггри условията на пълно ико
номическо и национално освобо 
ждение населението от Димит-

просветата в тозивитае на 
край. Около 300 учители завър 
шиха това училище и днес ра
ботят не само в училищата на 
българската народност, но и 
във всички краища на Републи 
ка Сърбия.

Гимназията, която имаше ог 
ромни традиции в този край, 
приемаше на обучение всяка го

(Откъс от пеобиародвана
та хроника иа Димитровград 

от Богдан Ни-

ството и единството между бъл 
гарсюия и югославскиите наро 
ди и работа на сътрудничество 
на просветните работници, . от 
двете страни. След обстойно' 
разискване бе изгласувана сле 
дната резолюция:

1. Да се направи прочистване 
на просветните редове от фаши 
стки елемента и унищожат вси 
чки учбеници, които няма да 
бъдат полезни за новото възпи
тание и образование на подрас 
тващето поколение.

2. Новата история трябва да 
създаде правилен мироглед да 
децата и послужи като ръковод 
сгво за изграждане на братски 
те отношения между българ
ския и югославските народи.

3. Да се извика Николай С. 
Державин, както и югославски 
и български историци, етноло
зи, които на едно съвместно за 
седаиие ще дадат тезиси за из 
готвяне на нова история на Бъ
лгария >и Югославия и особено 
да хвърлят нова светлина вър
ху българо-сръбските отноше
ния в миналото, които са били 
повод за разширяване на шови 
нмзма.

4. Материалите от конферен
цията да се отпечатат на бълга 
реки и сръбски.

5. Учителските дружества от 
двете страни да разменят науч 
на, историчеока, педагогическа 
лстгература.

6. Учениците от двете страни 
да се запознаят с освободител-

Късно вечерта делегатите из ната борба на двата народа, 
слушаха и третата тема. Препо 7 Младежките организации 
давателката от София-Ваня Ке- УСАОЙ и ЕМО в училищата съ 
псва говори на твм)а: ,,Сръбско- що така да направят връзка за 
българските отношения в свето 
вната история до днес.”

_ На третия ден се изгласува 
резолюция, в основите на коя
то залегнаха- идеите за брат- кото правителство.

бва сега да се разшири и продъл 
бечава в мирните условия.

След това на трибуната се по 
каза Тодор Самодумов от Со
фия, който говори за „Характер 
ните черти в образованието на 
славянските дгароди* а Райна 
Шулова за своите впечатления 
от световния синдикален кон
грес в Лондон, където присъст 
вувала като делегат на просвет 
ните работници от България.

— Нашата

„М ОСТ” 
колов, в която се говори за 
работническото движение !и 
НОБ в Димитровградско)

дина стотици нови ученици на 
обучение. По този начин инте
ресът за средно образование от 
година в година все повече на
растваше.. Всяка година средно 
45 младежи завършваха средно 
образование. За последните два 
десет свободни години гимнази 
ята завършиха 896 младежи и 
девойки, или всеки 10 гражда
нин от тази община има средно 
образование, всеки 18 гражда
нин е с виеше и високо образова

До края на 1944 година започ 
каха да работят всички основ
ни училища и 'прогимназии, а 
в началото. на 1946 година за
почна с работата си и гимнази 
ята. По този начин новата учеб 
на година започна при съвс'ем> 
нови обстоятелства. На просве
тата и училищата се обръща
ше голямо внимание въпреки 
това, че войната не беше още 
завършена. Някои младежи ос 
мЪклаетшци се Освобождаваха 
даже и от фронта, 
мат дължността учител и в ос
новните училища, 
та бяха постъпили на работа и 
някои учители от България.

Димитровградските Учители 
разгърнаха 
първите дни след освобождение 
то. Освен работа в училището 
и в създаване на обществеио- 
подитическите организации де 
се заеха с твърде важна и от 
говорна работа — сближението 
между българския и югослав
ските народи. В дните, когато 
еще не беше освободена страна 
та, те станаха инициатори за 
провеждане на една — сигурно

задача е 
тя — да оставим дребните ин
тереси на страната и да се при
ближим към общите интереси, 
за да можем поне в бъдещето 
да, спасим нашите народи от ка 
тастрофи и да изкореним вели 
кооългарокия и великосръб- 
ския шовинмзмм.

каза

за да зае-

На следващия ден конферен- 
продължи с разисква

на Джордже 
новото

В гимназия
цията
не върху темата 
Златкович „Ролята На 
училище в изграждане на нови 
Те отношения с О. Ф. Бълга
рия. Изказаха се много делегати 
от двете страни. В разискване
то взе участие и министъра на 
пропагандата от НР България 
Димо Казасов.

голяма дейност в

На втория ден от конферен
цията делегатите изслушаха о 
ще една сказка от пмротския у 
чител Чедомсгр Аитач. Той го
вори за ролята на учителите в 
изграждането на братски отно
шения между българския и юго 
ставскзгте народи.

първа по реда си международ
на конференция в Димит ров- 

конференция междуград
просветните работници от Бъл
гария и Юголсавия.

Конференцията се проведе 
на 22, 23 к 24 април 1945 година 
в Димитровград. Малкият салон 
при черквата, както го нарича
ха, беше малък да събере зсич 
ки учители от Белград.П прот
екох, .Годеч, Драгоман, Сливница 
София и други места от Бълга
рия и Югославия. Над 300 деле 
гата три дни непрекъснато об
съждаха най-важните въпроси, 
които стоят пред учителите на

■ -л

е Долна НевляХорът при основното училище
ни, изигра огромна роля за раз 
ние. Из средата на тези интеле 
ктуални среди има вече прояве 
ни доктори на науката, худож
ници, лекари, инженери, обще
ствени работници, които работ 
ят почти във всички културни 
центрове в страната — Белград, 
Ниш, Скопие, Нови Сад, Загреб 
и други наши градове.

Ако се вземе и това, че много 
младежи завършват 
си образование в 'много 
средни училища в страната то 
гава числото на младежите със 
средно образование е още по-го 
лямо..

Тези няколко бройки най-доб 
ре говорят за огромните успехи 
в Дггмитровградско в областта 
на образованието.

ровградско постигна огромни у 
спехи в областта на образовани 
ето.сътрудничество.

Резолюцията бе изпратена на 
маршал Тита и Кимон Георгиев 
тогава председател на българ-

Още през първата година 
след (освобождението училищ
ната мрежа в общината беше 
обхванала всички краища на 
комуната. Гимназията започна 
редовните си занятия преди да 
се завърши войната, след няко 
лко години бе открито у Педаго 
пгчеоко училище, а осмогодиш»КИН0« В Б0ЖИЦАподрастващите поколения при 

новите условия — след освобож 
дени ето на страните от фашиз
ма. Идеите за сближение, кои- 
То бяха мечта на двата братски 
народа още в далечното минало 
сега намериха най-подходяща 
почва за развитие.

Конференцията вал очна на 
22 април преди обед твърде тъ 
ржествено. В почетния президи 
ум бяха избрани Йосип Броз 
Тлто и Добри Търпешев. В де
ловия президум бяха избрани 
Бсрис Манев, учител от Годеч, 
Димитрие Ранчич, учител от 
Пирот и Всислав Тошич.

След официалното откриване 
ка конференцията делегатите 
на конференцията бяха поздра 
вени от Павле Радоман, секре
тар на синдикалния съюз на 
просветните рабтници от Бел
град.

— Димитровградските учите
ли удариха крайъгълния камък 
— каза другаря Радоман — на 
приятелството между нашите 
народи. Това приятелство, кое
то се изковаваше в четиригоди
шната освободителиа война тря

средното
ДРУгини училища имаше във всички 

райони. По този начин нисши
те класове на училищата са об 
хванати 100 на сто от децата, 
във висшите класове на основ
ните училища 98 на сто, а в ня

На осми април селяните от 
Вожица имаха възможност да 
гледат, може би за първи път, и 
стинско кино. Филмът „Девети
ят кръг” бе първата „проба” на 
малката киноапаратура, иабаве 
на от училището. Две седмици 
по-късно гледаха още един иг
рален филм - „Съботна вечер” и 
сега с нетърпение очакват сле 
дващото киноттредставление.

Заслугата за това се пада на 
техните деца и внучета — уче 
кипи в Божичкото основно учи 
лшце — които със свси средст
ва са купили апаратурата за 
свои и техни нужди.

Всяка година учениците оби
калят мерите на селото и съби 
рат шипков плод, или организи 
раци в горанска бригада залее 
яват голините, В резултат на то 
ва, и от лровизията на учени
ческата кооперация за набавени 
книги и прибор, те събрали необ

ходимата сума и неотдавна ку 
пили теснолентова киноапарату 
ра „Искра” — най-нов модел. И 
не само нея. Управителят на у- 
чилшцето Любен Величков ни 
съобщи, че в училището нямат 
само магнитофон н че есента и 
той ще бъде набавен след про
дажбата на шипковия плод, кой 
то ще съберат учениците.

Апаратурата ще служи за це 
лите на обучението. Ще проже
ктират учебни филми, с което 
да се улеснят учениците в изу
чаването на отделни предмети. 
Обаче понякога ще се прожек
тират и филми за населението, 
защото о това се обезпечават ср 
едства за наемане и на учебни 
филми.

В самото училище има и „ки 
нозала”. Всъщност това е холът 
на училището, който с малки 
прглспособления е превърнат в 
зала за театрални и киноппре 
дставления.

кси райони (Димитровград, Ви 
сок) и 100 на сто от децата. Пе 
да готическото училище, което 
просъществува няколко годи- ч

Б. Нмк.

СЪОБЩЕНИЕ
В издателския план на „Врптство” з« 1965 година се

предвижда покрай другото, сп ециален сборник от трудове на 
културни, политически просветни и други дейци от българска 
та народност в Югославия независимо в коя част на страната 
са настаисшг. О.свсн това за сборника ще сс приемат и трудо
ве от автори, които не сс числят към българската народност.
и конто пишат по въпроси из живота и дейността на българ. 
ската народност в Югославия.

За да може на време да се изпълнн поетата задача, ре
дакцията Нц сборника определи следните общи условия, кото 
умолява всички досега проявили се дейци от българската На
родност н заинтересован» да вземат участне в сборника:

1. Ръкописът да не бъде по-дъл-ьг от 15 страници, напи
сан на пишеща машнна с прореждане, като не е обезателно 
текстът да е на български сзик (може н на сърбохърватски,
македонски).

2. Ръьжописите ще сс прнемат най-късно до 15 септемв
ри тази год!ша.

Сборникът ще има три части: общестпено-полЮнческн, 
научно-популярна н литературна. Това значи, че в него може 
да се участвува не само с разкази, стнхотворешш, откъси от 
повести и романи, но и с-ус статш( от всички областй из жи
вота II дейността »а българската народност в Югославия.

Зп поместените трудове в сборника следва съответен
Жрйго Тършар: хонорар.Мапи фвегацип
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ДИМИТРИЕ РАНЧИЧ

Майска реприза
ски ще уреди, всичко ще излее 
ги, ще прекръсти 
твое чудио — загадъчно в очи 
те... пре... крс... кър.,, и ще у- 
кроти!

Всичко! Всгпко! — само, ето 
огце го няма, още...

пата! Па на тавана! Да се при
лепя като светулка...: хубаво, 
завинаги, за да те гледам ця
лата! Да гледам, тия твои чуд
ни, загадъчни очи!.., И виж, аз 
още си мисля за тебе 
девойче, Яворче, говорят нещо, 
че имало пръст па съдбата, А- 
ко той съществуваше щях да 
го целуна, да го отгриза и поз
латя — е златна рамка да го по 
став я... Говорят пя кои за него 
— а може би тъкмо този пръст' 
е виновен, че се намерихме в 
този сватбен гърмеж, аз и ти..< 
след толкова дълго чакане! Аз: 
еди кой-си с малка стаичка и 
кьошк, със стаичка с вази и бя 
ли котка и папагал-птица. С 
Пепи — папгала, който всеки 
час ще гугута и говори: ,,Ой Я- 
ворче девойче, — с тебе винаги 
съм тук! С твоя винаги питащ 
поглед!...

Сватба е, гърмят сватовете с 
цяло гърло: „Вино пият аги са 
райлии...” и „Ой, яворе, яворе,, 
бучат заглушителни викове и 
звуци и ако е така, загцото ни 
сватбата, където съм аз ме е

неразделен другар 
от ранно детство Милич Симич, 
сега съдия за нарушения в про 
винцията.... С писмо ли съобщи 

за тази сватба. Искам

и онова

вижпо
викал моят

жшНе! Не! Има го! Ей го! Най- 
после дойде! Вече влиза! Моето 
спасение дойде... Милчо мой, на 
боре, да те целуна! Чуй! Отлич 
но се чувствувам...! Ела. Всич
ко ще ти кажа. Всичко, което 
днес ме прави щастлив и пре- 
щастлив. Всичко, което ме спо
летя, което ми се е загнездило 
в главата! Всичко!... — Ето я! 
Ето я! Ето я и моята избрани
ца! Яворка, момиче мое! Ти вле 
зни и аз след тебе.... — чуваш 
ли, чуваш ли, ей... говорех му 
непрекъснато с глава, с очи, с 
мисли, с всеки поглед...

Ти пък къде зяпаш, не виж
даш ли? Милич, какво ти е... 
какво правиш там е пея? Я гле 
дайг — ти я целуваш ой/,е! И 

ми. я притискаш до себе си.., Ти а- 
къл имаш ли, бе, целуваш я, 
говориш й пещо и... и.... с ръка 

' през кръста.... напук па мене.
А сега побратиме мой, каня 

те па майска сватбена реприза! 
Ето я моята Джулиета, завър
ши захласнат моят Милич, до 
като тя, „моята’’... се топеше в 
неговите обятия. В нейните ща 
стливи очи сияеше роса, като 
че искаше да каже: „Нали, я го 
виж!”

И още какво? Нищо. Само а 
ко дължа искрено признание: 
на края на тази „единствена и 
невиоюдана” майска балада и 
сватбена реприза чувствувах 
моя Милич, като покъртено, а а 
винаги оставено детенце — ка
то пробито водно лвхурчг.

!рчовекът
да каока от сърце ме покапи то
зи стар другар: ,,Ако не можа 
— казва — да присъствуваш па 
моята сватба, сега, братле, не 
жали труд и ела от хълмистия 
Вождовец (номер еди кой-си) и 

знаеш и умееш па сват
Пролетта е тук. Това може да се прочете и по дърветата..

как то
бата на сестра ми Елка. Ще те 
запозная с .моята любима съпру 
га (да видиш сало какво неве- 
сле е! Цмок!), с която едва се
га хце празнуваме заедно поера 

моята сватба. През

На всички земеделски
производители и гражданитките и на

розиге....лай другарю, когато
Майска сватбена репри-

В един момент, от моя език 
пада теглото: „Ой явор, Яворко, 
ти си цвете най.... и сила си ти, 
и душа и сърце, и... — ето вер
ни и жадни ръце, на! И.., сърце

чесшишим ПЪРВИ МАЙ11 Г, Н.
за! Невидена досега! За пример 

поколенията по хубостта ина
веселието!” — международния празник 

на труда и им пожелаваме 

успех в раоотага
Земеделска кооперация 

„НИШАВА"
в Димитровград

Така ли бе писал .моя, прия- 
Милич, и аз изфучах горе 

Вождовац. Смеех

сърце цяло и горегцо, ето ти — 
на! Но тя с дяволито лице 
отвърща и се смее

тет
иа върха на 
се в това лудо и зоглушително 
сватбено веселие, в тълпата, то 

стените да
„Нали.1 Я го виж!"
И нещо светва от очите й, за 

Лгиг потъва в нейните сини въ
просително извити вежди, дока 
то отлита тя от моята маса... 
„Защо явор — девойче? Защо 
изведнъж бягаш? Нима... Нима 
и не ще се радваш да гимаме 
сватбено веселие, и ти да и- 
маш венчален венец па глава, 
а аз младоженска китка на 
ревера — ох, колко би било ху 
баво, ох! Нали? а?... А колко 
сватове бихме имали сало/ И 
сърце. И закон ее —слово за на 
рушенията. Той всичко кумое-

лкова голяма, че и 
пукнат от гости. Само него го 

още. Намя го! А защо? Къ 
де си бе Милчо, къде? Къде си 

по.щощ да мгс дойдеш-, че съм 
в къщата на незнаен .младоже
нец освен твоята сестра — 
сга никого нс познавам, 
съм се на възел и вече забра
вих, че съм втренчил поглед в 
един ъгъл иа стаята и тъгувам! 
Ох, тъгувам: ти не знаеш.... ти 
ие можеш да разбереш в каква 

— в какво дередже

няма

на

невя
Свил

66Г осшилничарско 

шо йредйрияшие 9?
Димитровград

. неволя съм 
дойдох, много тъжно и глибаво, 
и — а —ххх!

Тъгувам другарю стари, а на 
сватбата всичко тече павномер 

си остава: обърнешно., всичко 
дъгеото па чашата и мъката не Iпрестава. Постоянно ме измъч
ва, гони все докато 
непрекъснато 
свое: „Ой вино пият... служила 
ги Айкуна...” „Не” 
им, а те заггочнат: 
яворе, ти си дърво 
Аз на гласа започвам/: „Даааа! 
„Тя не се казва Айкуна, Явор- 
ка мома се казва тя, научих 
най-сетпе името й: Яворка мо
ма тънковита, която днес люто 
ме простреля и ме намлми на 
своите павитови врела — Явор 
ка, която вежливо служи гости 
те и лети около масите като 
птица лястовгща... Такава я вид 
ях първи път. Тънката й талия 
може през венчален пръстен да 
мине; а а пеперудената рокля с 
бледосип цвят — мами племе
нни погледи...

СВЕТКАВИЦИсватовете
гърмят онова

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ— казвам 
„Ой яворе, 

най-болье
Ако пропилените години 

са семена, някои хора гце 
са редосеялки.

Езикът не е вретено, но 
па някои и той служи за 
„осуквапе”.

Лактите поставят въпроси 
те винаги „реброл”.

Когато „се стекат хиляда 
обстоятелства”', образува се 
река Оправдание.

И най-големият изобрета
тел не може да свари сапун 
за „изпиране на срами”.

И след смъртта си се наре 
ди на „топло място” 
на огняр в ада.

Ако светците се критику
ваха, най-много щяха да 
критикуват свети Петър ,за 
щото той е техният пор
тиер.

Кацата без дъно може да 
се напълнй сало с празни 
приказки.

Дадоха му Тояга да „бие 
по нередностите", а той ги 
прескачаше с пес.

С лъжа, с лъжичка — и 
напълни свойта паничка.

В хорския 'свят слегнаха па 
яка за най-смел, понеже жи 
вотът му най-често виси на ПРАЗНИКА НА ТРУДА
косъм.

Каква пък службица па
зи трепетликата, та винаги 
трепери?

Петелът си ръкопляска 
преди да пее,

С едно перо, ако ще и ор^ 
лово да е, не може да се ле
ти. Земеделската кооперация 

в Долно Тлъмино 

ОС БОСИЛЕГРАД

Присъдите над орлите ви 
наги са подписвани е гъши

л

пера.
Саждите от един комин 

стигат да изчерпят цяло св
ета

От сватбения обед до мудния 
здрач бях все с нея., в мислите 
Струвагие ми се че се познава
ме от рождение, като че то ед 

• по иа друго ни е обрекло, та от 
тогава до днес й шепна: „Ой я- 
воре, яворе! Ой, Яворко, девой 
ко, виж, .ти си дръвче иай-доб 

виж, аз никога от те- 
с дъха

' си «скал да грея шията ти, -ис
кам в иогцна пеперуда да се 
превърна и — да кацна на сте

ло.
Асансьорът се издига без 

да има „вуйчо владика”.
Всички се възхищават на 

полета па стрелата, а малци 
на мислят колко трудно е 
било на лъка.

Капка по капка става .... и

на всички
производители
ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ 

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
ро... и... 
бе не бих се разделил,

локва.
В стремежа си да критику 

ва, той и в клечките 
би намираше „трески за дя
лане”.

и им иожелава нови успехи в иододрепиешо 
на земеделиетоза ЗЪ-

. .'-1 ШМй-слпь
А. А . . • - ' - у. ;• '•

Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВБОЛЕН МУ ГЪРБА

'АхоРАГХ АМА^ЗДР#^-з -Рг ААРВА РАБОТА 
АС АТ АГА БАи-ОААА-

, - Х4РВАР& И АЛА, 
Б74А/0 Ар} БЯХА ~
рг&А&грдирБАгго-у

о Г4Г ГАХ4? ГОРАТА 
паорт7
ББРАГРАГО- ___—

РРЗРХБЩи.гдЗРМАР ,, 
и аа/ЧоГА А* 

ГО ГР^ГТВАР

!
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КОНФЕКЦИЯ

СВОБОДА“ Димитровград

пчестити па своите потребители и на граж
даните на социалистическа Югославия 

международпия празник Ъ
Р

ПОТРЕБИТЕЛИ, ,

Купувайте нашата конфекция, известпа по 

модерните и приятни десени и солидна крой- 

Пашата конфекция ще намерите в 

магазините на предприятията ни 

в цяла Югославия.

В
И
М
А

Колективът на конфекция 
„СВОБОДА” 

ДИМИТРОВГРАД И

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАСТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
в Димитровград

„ ГРАДНЯ“ на паселепнето от Димитровград 
и съседните комуниДимитровгрод
честити прознико но трудиЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ТРУДА НА

ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА
В СТРАНАТА

ПЪРВИ МАЙ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ В ПРОИЗВОД

СТВОТО И БЛАГОДЕНСТВИЕ В ЖИВОТА

СТОЛАРСКОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 11 Циле“НА ВСИЧКИ
ТРУДЕЩИ
СЕ ХОРА 

ЧЕСТИТИ

№шинсшт отбор 

на ССРИ в 4ИИВИВШ приветствува трудещите се 

с празника на труда

ПЪРВИ МАЙчестити н им пожелава успех в работата

П ЪРВИ МАИна всички
ТРУДЕЩИ СЕ

ПЪРВИ
МАЙ

Общинският съвет 

на профсъюзите в ДимитровградОК НА СКС- 

Димитровград приветствува всички трудещи се по случай

Празника на шруда

ПЪРВИ МАЙ
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Д Комбинат зо гумени изделия-в Димитровград

на свопше делови приятели и трудови 

колективи в страната честити

Международния празник 

на труда—Първи май
1

[

— 1
^ЙГаШАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ е ОСНОВАНА през 1959 ГОДИНА КАТО „ФАБРИКА 

ИЗДЕЛИЯ”. ПРОИЗВЕЖДАХМЕ ГУМЕНИ НИШКИ И ОБЛЕЧЕНИ НИШКИ.
СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА „ДИМИТРОВГРАД” ЗАПОЧНА ДА ПРОИЗВЕЖДА И ГУМЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ УСПЕХИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СЪДЕЙСТВУВАХА

КОМБИНАТ ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ „ДИМИТРОВГРАД”

В ЧИЙТО СЪСТАВ ВЛЯЗОХА: ФАБРИКАТА ЗА ГУМЕНИ НИШКИ, ФАБРИКА ЗА ГУМЕНИ 
СТОКИ И ГУМЕНИ ОБУВКИ И ЦЕХЪТ ЗА ОБМОТАВАНЕ НА НИШКИ.

НАШИЯТ КОМБИНАТ ПРЕДЛАГА НА ДОМАШНИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
— ГОЛИ ГУМЕНИ НИШКИ ОТ №12/14 ДО №50/56,

— ОБМОТАНИ ГУМЕНИ НИШКИ — ВСИЧКИ НУ МЕРАЦИИ,

ЗА ГУМЕНИ
; ..

ПРЕЗ 1962 ГОДИНА ТО ДА СЕ
ПРЕВЪРНЕ В

ТЕХНИЧЕСКИ

— ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГУМЕНИ ОБУВКИ,
- ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА и 3А ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 
— ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГУМИРАНИ ПЛАТНА.

НАСКОРО СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ НА ФАБРИКАТА ЗА ГУМЕНИ НИШКИ ОТ 
ЧУЖДЕСТРАННИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ ПРЕДЛОЖИМ И ГУМЕНИ НИШКИ

ЛАТЕКС — НА ДОМАШНИТЕ И 
ОТ ЛАТЕКС.-

На сътрудниците, шрудоЬите колекшиЬи и Ьсички 

трудещи се йожелаЬаме много усйехи Ь работата 

занайред!

КОЛЕКТИВЪТ НЛ КОМБИНАТ )}ДИМИТРОВТРАД«


