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НА 27 МАРТ ПОЧИНА ИВАН КАРАИВАНОВ СЪЮЗЕН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИ
ТЕЛ И ЧЛЕН НА ЦК НА СЪЮЗА НА ЮГ()СЛАВСКИТЕ^кОМУНИСТИ
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Съобщение на ЦК на Съюза 

на югославските комунисти 

и Съюзния отбор на ССРНЮ

тнкомуннстнческа акция на полицията в буржоазните дЪржа 
възможността да кастрада о! нЯкоЯ разбойнчсска банда.

необясними кзпезванпЯ на хора'■■У* Щ" ви до
Арести нзгиаг.ня, убЙисТва н
са били всекидневно Явление в този човешки мрйвупЯк на 
леченпя Изток, кЪдеТое имало пасЪбрапн хора от всички на
роди в света.

През 1934 година Каранвапов се врЪЩП от Китай в тос» 
ква и продължава да работи в Коминтерна, в отдела ва кадри 
на балканските комунистически партии. След това преминава 
в издателското предприятие па Коминтерна за чуждестранни 
работпнци и в Съюзния радпо-комиТет кЪдсго остава до края 
на 1942 годипа.

На 27 март в 10 часа преди обед ночииа св Белград дру
гаря Иван Каранвапов, член па Централния комитет на СЪ- 
Юаа ав Югославските комунисти, члеп на Съюзния отбор на 
Социалистическия сЪЮ на Югославските трудсЩи се и сЪЮзеи 
народен представител.

Ивап Караиванов се
Москва, Караиванов е свидетел на мЪчя 

Телни събития, конто стават в Комнптерепа. Свидетел е н& ед 
па мъчителна психоза, коЯто бе създал Сталпн. В това време, 
в Москва, никой от ръководещите хора на комупистпчсскяте 
прртии пече не е бил сигурен далп Ще дочака утрешния ден. 
Взаимно недоверпе се с ширило все повече и хората са се на»е-

С ндпаисТо си п
роди « израсна в българското работ 

ннчсско движение,, посвети по-голЯма част от своЯта револЮ- 
цнонна дейност на международното движение, след Втората 
сьетовпа война на Югославското работническо движение и на 
строителството на социализма в нашата страпа.

Революционерът Ивйн Караиванов даде огромен принос 
в историческата борба за закрепване на международното ра- 
ботничСско движение и за победата па социализма.

СъЮвЪт на Югославските комунисти н Социалистически
ят сЪЮз на Югославските трудсЩи сс губят из своите редици 
един от опсвп хора, които повече от четири десетилетия пеу- 
морпб н безкомпромисно се бориха за великите идеи на соци
ализма, свобода и хуманизма.

ЖивотЪт и делото па зак&лспнЯ революционер и дииами- 
чинЯ борец Ивап Каранвапов Ще служат като светеЪл пример 
па дейност в борбата за социализъм.

Нека е вечна слава иа революционера другаря Ивап Ка-

щш
ли едни от друг.

*- Третняг Иптсрнацнриал на Лееиин който до тогава изи
гра значителна роля за консолидирапсто и закрепването па 
международпото работиичсско дипженне и който в първите ета 
пи на своето развитие не ограничаваше практиката п «шициатп 
вата иа комуикстнчссеките партии, беше се превЪриал тогава в 

I, адмшшетратшшо-бюрократнчеи цептЪр, който снЪваше всЯкЙ 
I; кса самостоятелна акцпя на комунистическите партии. Ако пЯ- 

кой покажеше желание да разисква за „генерална лнпнЯ*’ иля 
а покажеше п най-малка самостоятелност в разрешаването па 

специфични проблеми иа своята партия или на страната си 
опасност да бЪде провъзгласен за неприятел, предател и под.

„ЧнсткпТс” па политическата емиграция без сЪд н прпсЪ 
| дп бЯхав разгара си, всичко това се развиваше пред опиете на
к Караиванов, за когото това бяха тежки години иа разочарова

ние, когато, както Той сал* казва, любовта се връщаше с омра 
| за, а почтеното н принципалио стаиовиЩе се награждаваше 0 

нзгнапетво или физическо лнквндпрапе.

■: ■

в

ранванов.
НА СЪЮЗАЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ 
СЪЮЗЕН ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ V 
СЪЮЗ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ ТРУДЕЩИ СЕу

ПОЗНАНСТВО С ДРУГАРЯ ТИТО
[1Жизненият пъг па великия революционер

Ивап Каранваловс сЪзрЯд в тези Тежки моменти, с окото I 
па опитсп революционер, чс това са момеити иа преходна кри I 
за в международното работннчеко дипженкс и е папЪлно I 
бил уверен в победата па истината, чийто последовател е I 
бил от първите дии на своЯта рсволЮцноииа дейност. И Този | 
пЪт той е памериел приятели между Югославските другари, I 
пред който е можал свободно да разкрие душаТа си п поне та- I 
ка да облекчи мЪката, която с дии го е подтискала. Тогава Ка I 
ргшванов е упознал Иосип Броз-ВалТср. Те заедно са работи I 
ли за подготовката на сЪрбо-хЪрвПтскоТо издание иа „Краткия I 
курс от историята на СКП”. Иосип Броз е оставил силни вие- I 
чатлепиЯ вЪрху сТарпЯ революционер, и Караиванов и дпес с I 
радост си спомиЯ за детаЙлЙТе от техните срсЩи. I

През 1942 годипа Каранвапов отива иа партийиа работа 
в арабските страни, и след това, когато дойде освобождението 
иа България, след дългогодишна емиграция той се връща през 
ноември 1944 година в родяпата си. ОЩе в първите дни от • 
идването си в България, Караиванов влиза в стЪлкновепие с 
иЯкои ръководители на българската партия, зарад, което е 
бил принуден да напусне България и да дойде в Югославия. 
Тогава Георги Димитров оЩе не беше премилал от СССР в 
България.

ДругйрЯ Иван Караиванов е сти на Азия и горещите пясъ- 
един от изтъкнатите комуни- ци на Африка, 
етически борци, чийто смисъл 
ка живота са представЯ|вали 
борбата за щастието на човека 
за обществото, в което човек 
на човека Ще бъде приятел, и Той е роден през октомври 

което няма да владее правото 1889 година в Пирдоп (Бъл- 
на по-силния, борбата за побе- гария) в бедно чиновничесеко 

марксизма-ленинизма, семейство. Още като ученик на 
Софийската „Семинария е чув

Ч

СЪТРУДНИК НА дядо 
БЛАГОЕВ ИВАН КАРАИВАНОВ

Другарят Караиванов и останалите български въстаници 
са билп сЪрдечпо приети от Югославския пролетарият. Работ 
нсипте от Ниш устроиха па своите бЪлгарескц другари приЯ- 

посреЩапе. По ТакЪв начин се мйннфесетира солндар-
тЯхната

в

телско
ностТа иа Югославския 
обЩа борба за освобождение от експлоатацнЯата.

дата на
за победа ка социализма и ко
мунизма. Малцина револЮцно- ствувал тегобите, които всеки- 
нерн в света са имали щастие- дневно сполетяваха семейството 

най-ожесто- на малкия чиновник и това, по-

и български пролетериЯт в

то да минат през
цените битки на международно- кЪсно вероятно е повлияло н въ
то работническо движение в пъ рху неговата политическа ори- „ л11.,„т„пи „ Каран
рвата половина на това бурно ентнровка. Свои другари е на След кратко пребивапапе^^в Югославия Ди^паров и Ъаран
столетие и да доживеят напре- мерил между младите работни- ванов ““"алн° ми г р « пето на иелегал1ШЯ вест- 
днала възраст. Да прекараш тицн. Твърде млад се запозна- 1," рРЛ^1^геск1^ ВССТПИКР който конспиративно изпращат в
младенческата си и възрастни- ва с ръководителите на социал Бълг”рНЯ Пъмш две годиий, прп твърде трудни условия па
те години от живота си в чел- демократическото движение в ЬЪлгариЯ. пълни две год , Р *в 'в В свонТе
ннТе редици юа най-голямата България. През лятото на нелегална работа работи Караиванов в в

то става член през 1912 годи- едипии край иа оичт и «нх епоопейскп стоапи. Тамщс иа много нелегални от различните европейски страни. *
времеппио са пребивали и мнозина членове па ЦепталпиЯ ко
митет па Комуиискическата партия па Югославия. С тЯх Ка
раиванов и Димитров често са били 
МОЩ един на други. Така Караиванов се запознал с 
свич кЪм който Димитров е имал особени симпатии, но 
сталинската чистка ире^ 1938 година пс усиЯ го спа^ 
Там, също така се е среЩал п с Филип Фпл.шовнч, ЬлагоИ 
Паровнп, Коста Ноиакович и с много други, които иадпаха 
по разни мести.

С ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪВ ВИЕНА

ЧЛЕН НА ЦК СКЮ И НАШ НАРОДЕН 
ПРЕДСТАВИТЕЛ

се от всички експлоататори 
представлява подвиг достоен на, се запознава с Димнтрие 
за почит. Туцович, който е бил дошел в

Бурен бе животът на този България да се договори за под 
неустрашим борец, който поло- готовкатд на Първата балкан- 
вината от живота ои прекара ска социал-демократичсска кон 
под чуждо име. и, изпЪлнавай- ферснциЯ. Димитрийс Туцович, 
кк задачите, които му възлага- заедно с Дядо Благоев, Георги 
ше борбата, е пропътувал по- Димитров и Георги Кирков, то 
лавината земно кЪлбо — Бълга тава е бил познат като изтък- 
рия, Югославия, от Москва до нат дееец за създаване на един 
Шанхай, от крайния север на ствено соцналистичесеко движе 
Европа до тропическите обла- ние на Балканите.

Не е случайно, чс Караиванов избра ТЪкмо Югославия за I 
свое местопребиваване. Той отдавиа вече е познавал мнозина I 
другари — ръководители на пашата Партия и дЪржава и I 
Това му е била достатЪчпа гаранция, чс в лицето на Югосла I 
внЯ Ще памерп свой социалистическа родина, в коЯто Ще има I 
вЪзможпост да продЪлжи своЯта дългогодишна революционна I 
актнвпсст н да даде свой принос за изграждането па социали- I 
зма. СвоЯта привЪржеиеост кЪм петппата Каранвапов показа I 
през Бреме иа фамозната резолюция па ИпформбЮрото, кога | 
то с право застана на позициите иа Комунистическата парти' I 
па Югославия. Благодарение на дългогодишната си работа I 
Коминтерна п на своя богат революционен опит Караиванов < 
межал лесно да схване същността па таЯ кампания и, успеш 
но с рсепца статии, които публикува през Тези дни, да ра-. 
крие истинското положение да разобличи неоснователността п 
антиЮгославската кампания и вЪз основа на фактите да се вд< I 
гпе в защита па стаяовиЩето на Югославската комуиистичес 
ка партия.

СЩе в първите дна па своята революционна дсйпост И ’ 
г.аи Каранвапов сс застъпваше за сътрудничество между ре 
волЮцпонпите сили на България и Югославия и за сЪздавЗвс 
То па едппетвено социалистическо движдение в балканските 
страни.

в допир като оказвали по 
Раде ВуЙ-

НА_ РАБОТА В КОМИНТЕРНА

От Впепа Караивапоо отива и Съветския сЪЮз, кЪдето

ботил по партийна лпп.Я "™Т Ч'С™ТП пТ0“учпА задача от Ко- 
злпчпп европейски - - А а сажна поръка до пред
мнптерна д3 ”Р цк^н^Комтпнстичеочата нартнЯ па Югосла- 
вия” Като присТ,Ниал вЪв Виена Каранвапов че стаиа

провал и че бил пТип^н с6 Д^и
та иолпппя. КГскнтс улиРв с ред да срСЩне пЯкой от югосла 

предаде поръката. Щастието му се 
Благой Парович.

Комунист от 1919 година
Когато прев 1919 година от партията иа тесните социалис 

ти бе създадена Комунистическата партия на България, И- 
Каранваиов става иейп члея. Благодарепие на своята ак 

тнвност в работническото движение и желанието му да усвои 
маркеяческата наука, Караиванов »а кратко време е забелязан 
от нвтЪкнатите ръководители па Комуничсската партия на 
България и става помощник на Димитър Благоев основателя па 
българската Партия. Те заедно сътрудничат в партийното 
списание ,;Ново време” в което Караиванов публикува гол “ 
брой свое статии. Сътрудничейки с Благоев, Каранвапов с

задача да ръководи партийната о- 
била твърде трудна с 

вЪв во-

пан

Като пдрТиеп работник, от своето идване в Югославия до 
смЪрта му Караиванов е заемел различна длъжности. Той е 
члеп па ЦептралпнЯ комптет на Съюза иа Югославските комз “ 
писти а народен представител в Съюзната народна скупшв 
на. Покрай редицата признания, които е получил в социалисте 
ческа Югославия, той е носител на Ордена за народни заслугв 
I степен, Ордепа на братството и единството а по случай на 70 
годишнината от рождения му ден и петдесетгодишнината на 
револЮционнгта му дейепсст, той бе вЪзиаградеп с едно от 
□аЙ-високиТе отличия па соцйалистическа Югославия — предсе 
дателЯТ на Републиката, другаря Тито, удостои другаря Кара 
ивапов с Орден — Юнак на социалистическия труд.

Но и след това признание, въпреки напредналата вЪзрасг, 
ьЪпреки че отдавна той беше заслужил почивка, другаря Кара 

знаеше за отдих. Той до последните дни аа своя

да скита из 
вените |___ 
усмихнало — среЩнЗл

отделнаЩевремеино имал
гиТациЯ вЪв войската. ТаЯ задача е 
оглед на острнЯ контрол, който тогава е провеждан 
йската.

познати и ДЗ им

„ТЪРГОВЕЦ“ В ШАНХАЙ1923 годния има особено значение ва Караиваповпза н*
От таЯ година започва оди- 

Ивап К*говата по нататъшна активност.

« КарансЗввв .. и^рб., а т.Ърд. 
рискована работа да разпространява комунистическа пропагап 
»а между шанхайските работпяпн и да гн упътва за борба сре 
ту домашната буржоазия н чуждсстранптс империалисти, чн 
нто търговци през тези години били просто папЪлнилн Китай 
Лейността ва Караиванов в Шанхай е била сворзапа с ре
дица опасности: от опасността идваща от международната ап

сеята ва революционера и политическия емигрант 
равв»пов.РКог«то през 1923 година в България избухва позна 

Септемврйиско въстание, Караиванов заедно с Д“м"р°“ 
к българската Партия става

вЪсТани-
тото
«ев^а“ ревоРлУЮц-Ропн0иЯДИкТо'«АИтеНта който ръководеше

ето. сили въстанието прет- пваноз ие
вот не прекъсваше да езпЪлнЯпа своите всекидневни задЪлже- 
нпЯ, както-в Белград тЪЙ И на терена.

Другарят Ивап Караиванов почина па 27 март в 10 час* $ 
преди обед на Урологпческата клиника в Белград.

В осемдневпи борби с фашистките 

в Югославия. Един месец по-кЪсво в Югославия е мвпал в

Георги Ди-

Р' юв.
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С НАЙ-ВИСОКИ ПОЧЕСТИ ПОГРЕБАН ИВАН КАРАИВАНОВ В БЕЛГРАД

За нашето малцинство името на другаря 

Караиванов ще бъде символ на по-нататъшна 

борба за изграждане на социализма
_ //а погребението йрисъсшвуваха другарите Александър Ранковнч, Пеигар Стамболич, Йован Веселинов, Велко Влахович и друщ

високи Партийни ръководители — Прочувсшвени слова Произнесоха другарите Велко Влахович, Висша Аншунович и Тодор Пешров-Славински
На края другаря Т 

вински каза:

/

те хора от сръбския и българ
ски народи. К 
меиа днес можем да причислим 
и името на нашия другар Иван 
Караиванов. Неговите дела му 
осигуряват вечен спомен, а него 
вото име за българското нацио
нално малцинство Ще стане сим 
вол на
за социализма, за укрепването 
и развиването на братството и 
единството на нашите народи.”

Иосип Хърнчсвич, Иван Божи- 
чевнч, Отмар Креачич, Иса 
Йовановнч, Рая 
Мнтар Бакнч, Цвнетин МнЯто- 
вич, Михайло Швабнч, Любо 
Бабич и др.

На челно място пред капела- 
та стоеше опечелена съпругата 
на почнналнЯ-другарката Божа 
Караиванова, придружена от 
близки н роднини.

В 16 часа на последна поче
тна стража край одъра на по
чиналия Иван Караиванов за
станаха нашите най-видни ръ
ководители 
ковнч,
Грегорнч, Влайко Беговнч, А- 
леш Беблер и КрЪсТе Цървсн- 
ковски.

С изнасянето на многоброя- 
ннте венци, коиТо носеха сту
дентите от Димитровградско и

Боснлсградско, придружени от 
своите белградски колеги, запо 
чна тържествения траурен це
ремониал. Малко след 16 часа, 
когато почетната рота зае „за 
почест”, а военната музика за
почна на интонирането на пос
мъртен марш. Члеоветс на ЦК 

Югославски 
те комунисти, изнесоха ковчега 
с тлепите останки на Иван Ка
раиванов и го поставиха върху 
лафета. След това ковчегът бе 
покрит с копринено държавно 
знаме.

Тогава към лафета прнстъ- 
Риста АнТунович, секретар 

на Градския комитет на Съю
за на комунистите в> Белград, 
който в своето слово очерта 
революционния път на другаря 
Караиванов, Той между друго
то каза:

ротско, за да изпратят тленитс 
останки наИван Караиванов и 
да му укажат последна почит. 
Около плоШадкади пред 
пелата беше се насъбрала хиля

край о- 
дъра на починалия най-напред 
дадоха няколко групи студенти

27 марти, ден в който наши
те народи през 1941 година от
хвърлиха пакт.а сЪс силите на 
оста Ще има за нас оШе едно 
символично значение. На този 
ден, почина другаря Иван Ка
раиванов.

1Та 29 март на Новото гробн 
Ще в Белград стана псгрсбенн-

одор Са1

„Ние. Ше пазим светлва 
мен за другаря КЯраивано сс' 
Ще следваме неговия „ *т, 
и рамо до рамо с остан1>11*!:1 
народи на Югославия, „ ^ 
ководсТвото на СКЮ .°Д Р‘- 
Тито, Ще влагаме още П0-?,Ган 
усилия за окончителного^ 
граждане на социализма ** 
шата родина.” 1

ъм тия велики и
Неделковкч,

ка

дии маса.
Почетна стража

по-нататЪшната борбана Съюза на

Към Алеята на героите...
Александар Ранковнч. Пп- 
Стамболич и всички оста^' 

Делвгацц^
Алв||

— Александар Ран- 
Йован Веселинов, Павле пи Когато отново отекна траурният 

марш на военната музика и по
четната рота з-ае своето място 
погребалното шествие се отпра
ви кЪм Алеята на героите. На
пред вървяха студентите с вен
ци на съпругата на Иван Ка
раиванов, с венеца на президен 
т.а Тито, на Централния коми- 

СъЮза на Югославските 
комунисти и други. Един ОТ СТу 
дентите носеше високите отли
чия па починалия: 
народни заслуги 1 степен. Ор
ден на Братството и единството 
и Орден Юнаь на социалисти
ческия труд. Зад лафета сЪпру

официални лица и 
От двете страни на 

стояха хиляди граждани Ков 
с немо мЪлчение и - ^
отдадоха последнапреклонен 

почит * 
« св4великия революционер 

съгражданин.
Траурното шествие се 

пред монументалния
Реч на Рмсшо Аншунович тет на у

. памет*,
в Алеята на героите. Пред (3 
мия гроб на изтъкнатия бо^, 
и революционер Иван Кара*! 
нов произнесе надгробно о1 
во другарят Велко Влахов* 

Изпълнителния

„Завърши еднн.бурен, богат и 
велик живот на комунист. СмЪ 
ртта ни отне Иван Карантааноп, 
революционера, който целият си 
живот посвети н вгради в бор
бата на работническата класа.

След като изтъкна, че Кара
иванов е прекарал педесет; годи 

всеотдайна служба на делото 
на социализма и комунизма. 
Той продължи:

„Караиванов бе революцио
нер на когато целият свят бе ро 
дина а неговото бойиом Ясто вЪв 
револЮцноннте борби на рабо
тническата класа в «Европа. А- 

-зия, и навсякъде кЪдето негова
та комунистическа съвест и 
страст са го водили да се бори 
и работи”..

Говорейки за револЮционото 
дело на Караиванов, Рнсто Аи- 
тунович изтъкна, че другаря 
Караиванов „в-инагн и с голям 
©ъзтрог е говорил за правилно 
стта на партийната линия на 
СКЮ през време на Народноо- 
свободнтелн>1та борба”, че в 
,,нашата Революция и социали
стическо строителство е, виждал

правилното прилагане на маркс 
—ленинските принципи, кои-

в'Ьв
Орден за

живот,то' през целия си 
всичките етапи на рсволЮцпона 
та борба е отстоявал.” Юго
славските революционери, каза 
той — зачиташе като последо
вателни „и принципиални марк-

член КОЧг-

Р. Аптуноснч произнася реч

от Босилеград, Димитровград 
и Пирот, а слсд това групи пар 
тийни и общински ръководите
ли от Ниш, Димитровград, Бо
силеград, Пирот и Враня, от 
Градския комитет на Съюза на 
комунистите и Градския отбор 
на Социалистическия съюз на 
Югославските трудеЩн се от 
Белград, членове на ЦК на Съ 
Юза на сръбските комунисти и 
на Главния отбор на 
Сърбия, както и народни пред
ставители.

На площадката стоеше ла
фетът и войници 
форма. След 15 часа започнаха 
да пристигат официалните де
легации. Между първите прис
тигна делегацията от Димитров 
градско начело с другаря Геор
ги Алексов секретар на ОбЩнн 
ския комитет на СКС, след то
ва делегациите от Пирот, на
чело с председателя на Общин
ския народен отбор Бранимир 
Чирич, от Босилеград, начело 
сЪс секретаря на Общинския 
комитет Асен Лазаров- н Наро
дния представител Василийе 
Смаевич, делегация от Враня 
начело със секретаря на Околи 
йския комитет Стоядин Стошич 
както и официални лица и пред 
ставителн на обществено-поли
тическите организации от Ниш 
ка околия на чело сЪс секретар 
я ОК СКС в Ниш другаря Р. 
Пантовнч.

Към 16 часа започнаха да 
пристигат нашите най-изтЪкпа- 
ти партийни и държавни ръко
водители, общественици и дей
ци на науката и културата. Ме 
жду присъстващите пред капе- 
лата се намираха Александар 
Ранковнч, секретар на Централ 
ния комитет на Съюза на Юго
славските комунисти, членове 
на Изпълнителния комитет на 
ЦК на Съюза на Югославските 
комунисти — Петар Стамболич, 
Велко Влахович и Йован Весе
линов, членове на Централния 
комитет на Съюза на Югослав
ските комунисти — РодолЮб 
Чолаковнч, Мналко Тодорович, 
Велко Зскович, Мома Марко- 
вич, Светислав Стефанович, Ко 
ча Попович, Кръсто Попнвода, 
Павле Грегорич, Владимир По- 

., МиленТийе Попович, Ми 
Миннч, Джурнца Йой 

КрЪсТе Цървенковски, МариЯн 
Брецел, Душан Петрович, Воя 
Лекович, Алеш Беблер, Влай
ко Бегович, Слободан Пенезнч,

ето на другаря Иван Каранва- систи.
Изтъквайки неговата публи

цистична дейност той подчерта 
че.тя е била насочена към от
брана на нашата социалистичсс 
ка практика, чс „Караиванов е 
дал голЯм принос за принципна 
лната борба на СКЮ, за побе
дата на маркс—ленинските на
чала изобщо и отделно за от но 
шеният-а между комунистически 
те партии и социалистически 
страни.

ни
нов — народен представител в 
Съюзната народна скупщина, 
член на ЦК на Съюза на Юго
славските комунисти и изтък
нат борец на международното 
работническо движение.

Тлените останки на почина
лия Иван Караиванов бяха изло 

във капелата на Новотожени
гробиЩе. В предобедните часо
ве върху одъра на починалия 
положЯиха венци най-високите 
държавни и партийни рЪково- 

^.днтели. От името на президен
та Йосип Броз Ти го върху о- 
дЪра на Иван Караиванов по
ложиха венец Александър Ран 

на ЦК на

ССРН за

„Другарят Караиванов е бил 
голЯм привърженик на братство 
то и единството между българ- 

народн. 
съмнямаше че

боева унн-в

ския и Югославските 
Той никога не 
маркс-ленинските принципи Ще 
надделЯт в отношенията, между 
комунистическите партии и на
роди”—каза на края Рнсто Ан
Тунович.

кович, секретар 
СКЮ и Кърсто Попнвода, член 
на ЦК на СКЮ. Венеца на Це
нтралния комитет на Съюза на 
Югославските комунисти поло
жиха другарите КрЪсто Булаич 
и СретаКозачевич, на Съюзна 
та Народна скупщина — Йерко 

>• Радмилович и Йевта Шчепано- 
вич, съюзни посланици, на Съ
юзния отбор на Социалистиче
ския съюз на Югославските тру 

Рая Недехкович,

От името ка българското малцинство говори Т. Славнвскн

Централния комите в)починалия другарката тет на
Съюза на Югославските коитгата на

Божа Караиванова сЪс своитеРеч на Тодор Славински ннети.
другарите (Слепва 3 сШ к)близки, а след тЯх

От на българ- 
малцинство

ски изтъкна неговата револю
ционна дейност и полета, с кой 
то винаги е работил. Подчерта 
неговата мобнлизаторска моЩ 
н влияние върху масите, а след 
това говори за неговото отноше 
ние кЪм хората:

,,Нашите хора много го оби
чаха и зачитаха. Той ги възпи
таваше да разговарят отворено 
и искрено, а винаги намираше 
време да се заинтересува не са- 
мто за това какво се работи в 
Комуната, но и за личните про
блеми и грижи, намираше вре
ме да помогне на хората да ги 
окуражи. Затова няма човек от 
българското малцинство, който 
да не го познава и обича, няма 
село в което той да не е идвал. 
На събранията и съвещанията 
кашите хора слушаха всяка не
гова дума и я зачитаха. С ду
ми и дела той се бореше за со
циализъм н социалистически 
схващания. Той ни учеше да 
схванем значението на борбата 
на нашата Партия среЩу бюро
кратизма, а за социалистически 
и демократически отношения ме 
жду хората. Той ни учеше, че 
тая грижа е неразделната част 
на борбата среЩу бюрократиз
ма, че социализма строят ма
сите и че от тях нито един мо
мент не трябва да се отделяме.

Неговият жизнен пЪт е бил 
твърде мъчителен и усилен, и 
не случайно завърши в Югосла 
вия. В нашата социалистическа 
роднкз той видя своите идеали 
осъществени, намери това, за 
което се бореше през целия си 
живот. Той беше предан на де
лото на Югославския пЪт към 
социализма и се бореше за не
го, защищаваше го с револЮци 
онна последователност в дните 
на най-ожесточенеиге иападени- 
я против нашата страна и в та- 
кЪв дух възпитаваше и нас — 
българското малцинство. В 
броените среЩн с хората вина
ги произоваваше да пазим брат 
ството и дружбата, да се борим 
среЩу шовинизма, да помним 
и работим за осъществяването 
на свещените идеали на велики-

името
ското национално 
прощално слово произнесе дру
гаря Тодор Славински, член на 
Околийския комитет на Съюза 
на комунистите в Ниш. В сво
ето прочувствено слово той 
подчерта голямата скръб на 
гражданите от Димитровград
ско и Босилеградско. зарад смъ 
ртта на любимия ръководител 
другаря Иван Караиванов, като ; 
изтъкна големите му заслуги за 
всестранния живот на малцин-

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНИ ТЕЛЕГРАМИ Ц0 
ДРУГАРКАТА БОЖА КАРАИВАНОВА

. :деШи се 
членп на Председателството на 
Съюзния отбор на ССРНЮ и 
Любица Михич, секретар на Ко 

'мисията за идейно-възпнтател- 
на дейност при Съюзния отбор 
на ССРНЮ. От името на ЦК 
на Съюза на сърбскнте комуни 

Десимир

На съпругата на другаря И 
ван Караиванов —Божа

съболезноз*

До съпругата на починалия 
на ЦК на СКЮ Иван Ка-член

раиванов изпратиха съболезно- 
вателнн телег 
От името на

I-
нванова изказаха

Петар Стамболич, предел 
Съюзната народна сй‘

рами:
цксти венец положиха 

Йовович и Милия Радованович
нияна Съюза на 

Югославските комунисти Цвие- 
тнн Миятович, от името на Съ 
ЮзннЯ отбор на ССРНЮ Кръ
сто Попнвода, от името на Съ
юзната народна скупщина под
председателя Павле Грегорич, 
от името на Съюзното Изпъл
нително вече на Сърбия — Ми 
лош Минич, от името на 
на Съюза на сръбските комуни 
сти и Главния отбор на Социа
листическия съюз 
Петрович, от 
скня комитет на Общинския 
народен отбор в Димитровград 
Кирил Ташков, от имто на Об
щинския комитет на 
Пнрот — Йован Вацич, от име 
то на Общинския народен от
бор в Пирот — Бранимкр Чи-

тел на
пЩнна, Едвард Кардел, подпра 

Съюзния изпълни 
Ран**

членове на ЦК СКС, а от име
то на Главння отбор на ССРН 
на Сърбия — Душан Братич и 
Паун Шербанович. Венеца на 
градския комитет на Съюза на 
комунистите от Белград и на 

4 градския отбор на ССРН по
ложиха Милка Шчепанович и 
Радивойе Дикич.

седател на 
лен съвет, Александар

ството.
Трудно е да намеря думи за 

последно сбогом с другаря И- 
ван Каранва*нов. Още по труд
но е да изкажа болката с коя
то българското национално мал 
цннетво прне вестта за смърт га 
му-той за нас не бе само 
народен представител и член 
на Централния комитет на Пар
тията но и добър, опитен дру
гар н велик човек, „нашият ста 
рец”, както обичаха да го нари
чат нашите хора.

Колко голяма беше радостта 
•ми миналата година когато той 
бе удостоен с ордена „Герой на 
■социалистическия труд”, толко
ва по-голЯма е днес нашата 
скръб, че той не е вече между 
живите и че вече не Ще дели с 
нас радостите от успехите кои
то постига българското малцин 
сТво в своята борба за социалн 
зЪм.

на 0»з- 
Цо 

на

внч, подпредседател 
ния изпълнителен съвет,
Веселинов, председател 
бската народна скупЩккЗ,

предем3^
ЦК

Също така върху одЪра на 
починалия Иван Караиванов по зар Колишевскн, 

на Народното събрание на 
Светозар ВукмЗНО0в 

Централно10 “ 
СИНДЯ*"'

Душан 
иметео на Град-

ложнха венци представителите 
на Съюза на комунистите и на 
Социалистическия съюз от Ди 

•* митровград, Враня и Пнрот, ка- 
• ' кто и представители на Инсти

тута за проучване на работниче 
ското движение, представители 
на студентите от Босилеград- 

■ ско и Димитровградско и дру- 
I ги.

ОЩе от 14,30 часа на Ново- 
. то гробиЩе ® Белград започна

ха да пристигат хиляди труде
щи се белградчани, 
мнозина граждани отДимнтров 

:градско, Босилеградско и Пи-

кедониЯ, 
председател на 
че на Югославските

СКЮ за Съболезнователни телау
...... .. .. Велко Вл<*

МиЯлко Тодорович и Д06^ ^ 
йе Радосавлевнч, члеН°^рнч , от езое лично име изказа

ха съболезнования Светислав 
Попович — Тиле, председател 
на Околийския делови съюз 
на змеделските кооперации в 
Ниш, Тодор Славинс<и, главен 
редактор на вестник „Брат
ство”, от членовете на редакци
ята на вестник „Братство” — 
Пирот, от Общинския комитет 
на СКС и Общинския 
отбор в Босилеград.

ек»'пович,
лош Централния комитет на

Коча Попович, държавен с 
ттар за външни работи, ^ 
ца Йойкич, председател н3 
родния отбор в Белград

изказа

кич,

ка.что и

СъболезнованияСамо преди десет дни, макър 
че беше болен, той беше в Ди
митровград н заедно с нас уча
ствува в изработката на плана 
за стопанското развитие на ко
муната. Договаряхме се как 
най-бързо Ще решим многото 
въпроси на стопанското разви
тие.

«1*»*"А ’ предст38: СЪБОЛЕЗНОВА ТЕЛНА ТА ТЕЛЕГРА МА 
НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

мнозина народни 
многобройни Трудов.! КОЛ ^
от Източна Сърбия и ПР-

3 прат^
народен

го от телеграмите са И
на български език

Председателят на Републиката 
йосип Броз Тито е изпратил 
следната съболезнователна теле 

съпругата на Иван 
Божа

НЗОР*,'ките идеи на маркс-леншшзма. 
давайки сЪс себеотрицание и 
пожертвувателност всички свои 
сили за тяхното по-успешно и по 
бЪрзо осЩествЯване в нашата 
социалистическа страна.

Моля Ви, от името на Йован- 
ка и от мое име, във вашата тъ 
га по изгубения другар Иван да 
приемете нашите нскрени сЪчув 
ствня.

о като
7 К>л*

мер на предприятието ••
Димитровград предярн^^. 

„Търгопрсхрана от Ди>| ^

Централният комитет на Съ 
Юза на Югославските комунис
ти и Съюзният отбор на Социа 
листичсския съюз приеха 
жестиво телеграми, в които от
делни лица и трудови колекти
ви изразяват съчувствие по по
вод смъртта на техния 
Иван Караиванов.

грама до
Караиванов другарката 
Караиванова:

„С най-дълбока скръб прие- 
“ хме скръбната вест за кончина 
та на другаря Караиванов, нз- 

който

отА в това той винаги ни по-
аО&гмагаше, защото живееше с ре

зултатите и проблемите на на
шите хора, с развитието на на
шите предприятия, кооперации 
и училиЩа, и винаги изтъкваше 
че се гордее с това, че живее в 

най-правн

град и др. От ЛиМЯТ'^р1Лг 
Пирот, Босилеград и 00 р
те места тези дни бяха 9 

телегР*» .

„я

мно-
ке-

тъкнатня революционер, 
целия си живот беше посветил 
на борбата за победата на вели

над двестатени
които е изказана 
ненадейно починалия

страна, която 
разрешила националния въпрос. 

По-нататък другаря Славин-

лно е член

о ционер.



ВРАТСТВО а

ДРУГЛРЯТ ИВАН КАРАИВАНОВ ИЗПЪЛНИ 

ДОКРАЙ СВОЯ ДЪЛГ НА БОРЕЦ
РЕВОЛЮЦИОНЕР

Писмо от Поганово

УСПЕХИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА 

КООПЕРАЦИЯ
На последното заседание на 

кооперативния съвет на земе
делската кооперация в Погано- 
зо е бил обсЪждсн стопанския 
план на кооперацията за 
година и са направени доклади 
и за работата на кооперацията 
през изтеклата година.

Кооперативният съвет е при
ел доклада за изминалата го
дина и също така и плана за 
тази година.

От доклада на управника Ва 
енл Тодоров се вижда, че ко
операцията е забележила голе
ми успехи през изтеклата го
дина: Стопанското производст
во през 1959 година е увели
чено с 17% в сравнение с 1958 
година н ходът на производст
вото през 1959 година дава въ 
зможност петгодишният стопан 
ски план да бъде изпълнен за 
четири години, т. е. до края на 
1960 година.

НАДГРОБНОТО СЛОВО НА ДР. ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ —
(Пролъ 'Женше г>л 2 сШр.)

„Раздялата с другаря винаги % 
тъжна. ОШе по мъчително е то 
ва чувство когато се прощаваме 
с един изтъкнат революционер, 
чийто живот почти пет десети
летия е бил посветен на борба 
та на международното работни
ческо движение, на борбата за 
победа на великите идеи на

а през тази година Ще се васе» 
ят оШе 16 хектара еспервета.

Iонер какЪвто беше другаря Ка 
раиванов. Неговата народен представител, и публи

цист е почиваше на несломима- 
та вярз в силата на

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НЕ 
СЕ ПРЕНЕБРЕГВА

даде почетен залп. а после, под 
звуците на траурен марш ..Вий 
жертва паднахте..н на ,.Ин-

рсволЮци- 
рево-

лЮционен дух, неговата любов 
к"Ъм хората някак

1960онна скромност, неговият соииализ-
Вдкчкп тези мероприятия за 

осигуряване на фуражни храни 
влияят за подобрение на живо 
тновъдството в района. Досега
шната стопанска политика по 
отношение на животновъдство
то не е забе хежнтелна, но все 
пак са постигнати известни ре
зултати: увеличени са плоШкте 
с люцерна и детелина, увеличен 
е броят на породист едър доби 
тЪк. и оа меринизирани над 
500 овце. Свиневъдството вече 
е отбелязало големи успехи, ко
ито се виждат в рязката пром
яна на старите породи с нови 
и по-рентабилни. Подобно е по
ложението и в птицевъдството

си естестве
но се внедриха в рсволЮциония 
Дух и любов к'Ьм хората нз 
Съюза на Югославските кому
нисти.

Българин по рождение, ингер 
националист и революционер по 
възпитание и жизнен пЪт, дру
гарят Караиванов с бил горещ 
поборник за по-добри отноше
ния между нашата страна и 
България. Той често обичаше 
да напомни, чс в Сърбия са 

и работили: Георги 
Раковски, Любен Каравслов. 
Васил Левски, Георги Димит
ров и други български револю
ционери и че Димитрийе Туцо- 
внч или МнТЬо

маркс—ленинизма, а последни
те петнадесет години на пожер- 
твотателна работа за изгражда
не на социалистически общество 
ни отношения в нашата Роди
на“.

••Другарят Йоан Караиванов 
носеше в себе си страданията и 
величието на една от най-бур
ните исторически епохи от бор
бата на работническото движе
ние за социализъм. Във бур
ята на тая революционна бор
ба — както хиляди други бор
ци — се хвърли и той, тук на 
Балканите, които се надигаха 
да счрпят монархисткитс, на

живЯли

и в пчеларството.
В тая година Ще се търгне с 

по-големи крачки и в тая об
ласт, чрез по-пЪлното прилага
не на перспекТивннЯЯ план »га 

развитие. Над хи- 
Ще тябва да бъ

както го нари
чали българските „тесни соци
алисти“ с държал 
ми речи в софийския народен 
дом, че Йозаи Раич написал и- 
сТорня на българския народ, а 
Вук Караджич събирал бЪлгар 
ски народни песни.

ПОВЕЧЕ ФУРАЖНИ 
ТРЕВИнезабрави-

Въпрекн че климатическите и 
други ус \овиЯ не подхождат за 
отглеждане на пшеница и царе-, 
вица, на територията на коопе
рацията в Поганово съществу
ват над 1000 хектара земедел
ски култури, които дават доби 
ви благодарение на максимално 
вложен труд и използуване на 
агротехнически 
Тази година около 45 хектара 
са засети с високодобивна пше
ница. Ще се използува части
чната агротехника и добивът ве 
роятно Ще бъде по-вн^ок от до 
сегаи/ните. Предвижда се зася
ване и на 65 хеектара хибридна 
царевица в места, които според 
мнението на специалистите най 
-много подхождат за отглежда
не на тази култура. Но всичко 
това не може да бъде основно
то занимание и извор на дохо
ди в Погановскн район. Мате
риалните разходи (прихранва- 
нето с изкуствени торове и др) 
са отпоентелно високи като се 
вземат пред вид добивите, а от 
друга страна климатическите у- 
словнЯ сЪЩо така дават основа 
ние да се смята, че в този ра
йон насоката в производството 
трябва да е овощарството и 
животновъдството, за които и- 
Ма много по-добри условия.

Според перспективния стопан 
ски план на кооперацията пре
движда се земеделските плоШи 
да бъдат намалени с най-малко 
сто хектара. Тези сто хектара 
Ше се. използуват за производ
ство на фураж, който Ще бъде

стопанското 
лЯдЯ овце 
дат меринизирани, а броят на 
породист добитък, евнне, пти
ци трябва да се увеличи с ня
колко п’Ьтн.

Дял от траурното шествие. Върху лафета е 
ковчегът е тлените останки на Караиванов

ционалнстически и днктаторски 
окови и да родят нови социалн 
етически обществени отноше
ния. В споменатия последен рЪко 

пие другарят Караиванов е 
написал: „Идеята за сътрудни
чество между българския н ю- 
гославските народи пак Ще си 
получи заслуженото място в 
политическия живот на двете 
братски и съседни страни... 
заЩоТо ,,не се гаси туй ш.о не 
гасне.”

ма. Аз го опознах такЪв преди 
двадесет години, днес с такЪ» 
се прощавам от името на него-

тернационала”, изпълнявана от 
студенския хор „Бранно Кръ- 
смановнч“, ковчегът с глените 
останки бе спуснат в гроба.

Върху могилата на Иван Ка 
раиванов след това бяха поло
жени: семейният венец, венецът 
на президента Йсснп Броз Ти- 
то, венецът на ЦК на Съюза 
на Югославските комунисти и 
останалите венци.

Хилядна маса мина покрай 
гроба на Иван Караиванов и 
му одаде последна почит.

Вълната на революционната 
борба го е носила в различни 
краища. Зад оскъдните сведе
ния за неговия житейски път 
стои живот изпълнен с борби. 
Член на Революционния коми
тет за ръководене на Септември 
йскоТо въстание в София, за
едно с Димитров политически 
емигрант в Югославия сетне: 
Виена, издаване на нелегален 
печат, поддържане на връзки 
сЪс страната, работа в ръковод 
»сите партийни органи, в кому
нистическия институт на труде
щите се от Изтока и п институ

ОВОЩАРСТВОТО 
Е НАЙ-ДОХОДНОвнте другари и приятели, от 

името на Съюза на Югослав
ските комунисти.

Другарят Иван Караиванов 
изпълни до край споя дълг па 
б.орец революционер. Споме
нът за него Ще остане траен, ка 
кто трайни са и придобивките 
и победите на социализма.

Слава на другаря Караива-

мероприЯтиЯ.
Всички изследвания на кли-

почвенн и другиматичсскнте, 
условия са показали, че овоща
рството има най-благоприятни 
условия за развитие в Погаиов- 

съще-ски район. Освен Това 
ствуват и значителни произ
водствени традиции в тоя от
расъл на стопанисването, как
то и значителни мероприятия 
от няколко години насам.

Според плана през тази го 
дина Ще бъдат засадени над 
120 хектара с круши, а над 
5000 дръвчета круши Ще бъ
дат облагородени. Опитът на 
производителите да облагородя 
ват дивите овошки нз селските 
синурн Ще се допълни с реди 
ца нови курсове по облагород
яване на дръвчетата, а съще
временно Ще се направи всичко

В тези думи с въплотена не
говата голяма вЯра в бЪдеШе- 
то на социализма, 
по нататъшен всестранен раз
вой и в неговото по-богато съ
държание.

Цялата му дейност като член 
на Централния комитет, като

в неговия
нов!

о
След речта на другаря Вел

ко Влаховнч почетната рота на 
Югославската народна армия

М. Мл. _ М. Н.
та на Маркс, Енгелс, Ленин в 
Москва. През 1929 година той

(Фото р» имки „Седма силя'- — 
спеинллно зч „Братство")

Китай и там престоява че-е в
тири години. След това работа 
в КомннТерна, 
журналистическа дейност, оти- 

войната, в

ТРАУРНИ СЪБРАНИЯ В ДИМИТРОВГРАД
И ДРУГИ МЕСТА

обществена и

ване, в разгара ка 
арабските страни,
» България през 1944 година 
и на края през 1945 година и- 

нашата страна постъппа

завръщане

Вестта, че другарят Иван 
Караиванов е ненадейно почи
нал, беше приета с голяма 
скръб и изненада в Димитров
град. Когато около 17 часа ка 
27 март високоговорителите об 
Явиха за смъртта му Димитров 
градчани са събраха пред Дома 
на културата да узнаят подроб 
бностите, както и да изкажат с- 
дин на другиго своите чувства 
на жалост.

В 18 часа в голямата зала на 
Дома на културата, в която са
мо оЩе преди двадесет дена се
деше другаря Караиванов сле
дейки програмата по повод че- 
ствуването празника на жените 
— 8 март, гражданите се сега 
бяха събрали да преклонят гла, 
ва пред светлата му памет и из 
кажат тъгата си за неговия уга 
снал живот.

На траурното събрание сви
кано от страна на ССРН в Ди
митровград, говори за живота 
н делото на 
представител 
ректор
Общинския комитет на

В Димитровград бяха изтък- 
държавните

нали за Белград да присЪствув- 
ат на погребението на другаря И 
ван Караиванов. За Белград за 
минаха и много граждани от Ди 
митровград. В състава на офи
циалната делегация която зами 
на от Димитровград за Белград 
и присЪсТвува на погребението 
влизаха другарите: Георги Алс 
ксов, Наков СтоЯн, Виденов 
Живко, ЛнлЯна Йосифова, Мн-

н делото на великия интернаци 
оналист и човеколюбец другаря 
Караиванов. Пред работничките 
работниците на „Свобода“ про- 

Благой Кирков, пред

два в
в Югославската комунистичес
ка^ партия и с целия си бо
гат револЮцноннсн опит се от
дава на вярна служба на Пар
тията и на борбата за победа 
на социализма в нашата страна.

За другаря Караиванов мо
же да се каже, че е минал през 

решето на револЮцио- 
борба, че е изпитал ра

за едно по-засилено прилагане 
и на агротехнически мероприя
тия в новите овоШарници.

МалиновЪдствоТо, което има 
условия за развитие и което се 
смята за един от основните 6ъ- 
деЩн отрасли на производство
то в този район Ще се развива 
и в- тази година. Покрай сЪЩес 
твуваЩите вече четири хектара 
тази пролет Ще бъдат засадени 
оШе пет хектара малини и един 
комплекс вишни. Средства за 
тези акции са обезпечени.

изнесе реч 
членовете на трудовия колектив 
„7 Юли“ Младен Еленков и пр. 
По учрежденията също така бя 
ха устроени подобни събрания.

По повод смъртта на другаря 
Иван Караиванов училищата в 
Димитровград прекъснаха за 
наятиЯта си. Повечето от члено

енто и
лошевич Божа. Трайков Кир 
Манов Димитър, Райков 3

ил, основа за засилване на живот
новъдството в Погановския ра
йон. Досега вече съществуват 
50 хектара изкуствени ливади,

нната
доста от победата и горчевнни- 
те на поражеението, 
сред приливите и отливите на 
революционната борба на ра
ботническата 
шал колебливци, 
бюрократи и от друга страна 
е жнвЯл и работил с неустраши 

духове, и

аР-
ко, Божов Славча и Вучевич 
Любннко.

че е бил вете на учителския колектив, ка 
кто и мнозина ученици бяха зами
л\\\\\\\ч\\\\\ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

класа, че е сре- СДРУЖВАНЕТО — ОСНО
ВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
ПЕРСПЕКТИВНИЯ ПЛАН 

ЗА СТОПАНСКОТО 
РАЗВИТИЕ

Пред Петия конгрес на Социалистическия съюзкариеристи.

Международните връзки на ССР НЮми борци, могЪЩи 
истински революционери.

Представители на Социалисти 
ческия съюз участвуваха на
пример на събранието на Съве
та за мир в Цейлон, на Азиат-

От четвъртия конгрес до на
чалото на Тази година Социа
листическият съюз нд, Югослав
ските трудеШи се прие повече 
от 60 делегации и представите
ли на социалистически, работ
нически и други прогресивни 
партии в света. През същият 
период над 40 официални деле-

ТоЙ познаваше живота не от 
самия избор на

Досегашният опит показва, 
че частните производители ис
кат съдружение с кооперациите 
във всички форми на стопанско 
производство. Сдружаването у- 
спешно е провеждано при отгле 
ждане на високодобивиите со
ртове пшеница и царевица, 
при създаването на изкуствени

оценка на резултатите от раз
говорите и заклЮчениета до ко
ито се дойде при тези среЩи 
на представителите на Социали 
етическия съюз и прогресивни
те движения в света трябва да 
се подчертае правилността на 
Югославското становище за въз 
можността за запазване на ми
ра и развоя на социализма в 
сЪвременн условия. Освене за 
становищата по външнополити
чески въпроси чуждите социа
листически и други делегации о 
собено се интересуваха за въ
трешния развой на нашата стра 
на и за Югославските опити 
във връзка с работническото и 
обществено управление.

книгите, а от 
живота. Беше другар с балкан 
скня селянин, с китайския ку
ли. арабския 4>елах, виенски ра 
ботник металик, полския минь- 

и с ония хора, които през 
1917 година щурмува

ха Зимния дворец.

лЮбимиЯ народен 
Стоян Наков, ди- ско-афрнканска конференция за 

солидарност в Кайро, на Кон
греса за разоръжаване и между 
народно сътрудничество в Сто- 
кхлом, на Четвъртата и Петата 
световна конференции против 
атомните и водородни бомби в 
Япония н т.н. Те също така 
прнсЪствуваха на съвещанията 
на Антиколониалната лига на 
страните от Срсдиземиоморне- 
то и Средния Изток,

Атина и Р

на гимназията и член на
СКС.ор,

ноември
знамена нанати гации и отделни представители 

на Социалистическия съюз на
правиха посещение на различни 

прогресивни

Между тези неброени среЩи 
и познанства за другаря Каран 
пянов най-скЪпн бяха срещата 

другаря Тито.

На следния ден, 28 март.
клас на гимназията 

запо-
вЪв всскн

Димитровград, преди 
чване на занаЯтията първите ча 
сове бяха също така посветени 
на спомена за другаря Иван Ка 
раиванов. Основното учнлиЩе 
устрои 06Ш.0 траурно събрание 
в Дома на Културата. Прочув- 

слово за революционера

социалистически 
партии. През споменатия перн- 

много офи
ви познанството с 

За това му познанство не тря
бва Да се говори много-доста- 
тъчно е да си припомним фак
та, че другаря Караиванов за
върши своя революционен път 
в Съюза на Югославските ко-

од у с т р о и 
циалнн среЩи с представители 
на Социалистичските и работ
нически партии и движения.

Социалистическият съюз на 
Югославските трудещи се вина
ги тръгваше от становището, че 
е нужно да с развиват разнооб
разни видове на сътрудничес
тво и контакти между партиите 

света, без ог-

конто се
състояха в 
и на регионалната конференция 
за мир в Осло.

им, както

ливади, при повдигането на о- 
воЩни
вЪдството. В новите мероприя
тия за подобряване иа всички
те отрасли на селското стопан
ство, и особено на ония, които 
са по-износни, с оглед на кли
матическите и други условия, 
сдружаването трябва да се раз
ширява и да обхване всички ча-

Покрай сътрудничеството с 
голЯм брой социалистически и 
прогресивни партии от европей 
ските страни което се основава 
върху дългогодишните опити и 
постоЯно получава все по-кон- 
кретнн видове. Социалистичес
кият сЪЮз, особено в последно 
време, създаде връзки н услови 
я за сътрудничество с напред
ничавите учения и организации 
в някои страни на Близкия Из
ток, Африка и Латинска Аме
рика. Така например осъще
ствени са и връзки и сътрудни 
чество с Националната уния на 
ОАР, партията Неодестур в Ту 
нне, партията Истиклал в Ма
роко, с фронта за национално
то освобождение в А\жир, Со
циалистическата партия на Ли- 
бан, Социалистическата партия 
на Чиле и много други.

градини и в животно-
Във връзка с по-нанатъшяо- 

то засилване на борбата за мир 
и събиране на прогресивните 
сили в най-широкия смисъл на 
думата, през пролетта на мина
лата година, по почин на Съю
зният отбор на ССРНЮ, бе о- 
снована Югославската

ствеио
Караиванов произнесе другаря 
Кирил Трайков.

Същият ден трудовите коле-
ДимнТровградските

муннети.
Мнозини Ще се запитат — ка 

привлече другаря Каранва- 
кЪм нашата Партия. На

кво
нов
този вЪлрос той сам е отгово
рил. В началото на месец март 
той ми донесе ръкопис—-„Фра- 

другаря Тито“ — ис 
за тях. В

вКТ-ИВН
преприятия имаха, преди започ
ване на работата си, траурни 
събрания посветени на живота

и движенията в 
лед на идеологическите разли
чи и при условие това сътруд
ничество да бъде равноправно 
и да не съществува намеса във 
вътрешните работи на отделни-

лига за
мир, независимост и равнопра
вие на народите. Представите
лите на тази лига вече осъще-

гментн за стни стопани, заЩото Ще обез
печи двойна полза — високи 
добиви и печалби и организи
ране единна борба на частника 
и кооперацията за обЩо подо
бряване на селското стопанство 
в района.

изкажакаше да се 
тези последни редове другарят 
Караиванов е написал: „Много 
пъти съм се замислял за топа 

е. най-характерното за дру
гаря Тито.

НАРСТУД°НТИТЕ*ОТ ДИ- те партии.
В разговорите за сътруднице 

ство, които Социалистическият 
сЪЮз е водил с прогресивните 
партии на другите страни осо
бено внимание е било посвете 
но да дебатниге съвещания и 
на размяната на докладчици, 
което допринесе по-добре н по- 
сестранно да се запознаят раз
личните становища н опити. За 
развоя на международното яъ- 
трудничество вЪрху равноправ- 

теженнята
съюз

стаих* твърде полезни среЩи с 
ръководителите на Съветския 
Комитет за зашита на1рак1ерноти *<х «к; 

... Дойдох до убежде- 
най-характерното, най-

кое мира н
с представителите на-Кталиан-На 28 март студентите от 

Днмировград. Пирот и Боснле- 
които учат в Скопйе, се 

събрание

нне, че
великото у него е онова, което 
е извор на всичко друго — 
говата неизмерима обич кЪм чо 
века. От тая негова обич към 
човека, произхнза любовта му 
кЪм народа, кЪм народите на 
Югославия, към другите народи 

човечС-

М. Ф. н.ехото движение за мир.
К м края на миналата годи- “ 

на Югославската ли, а за мир 
бе организатор на Третата ан- I 
тнколониална конференция ка I 
страните от средиземноморието I 
и Средния Ицток.коЯто се сЪс- I 
тоя в Белград. Тази конферен- I _. 
ция даде значителен принос 
кЪм засилването на антпколо- 
ниалните акции в ттзн част на 
света. По почин на 
Югославската лига за 
на и срещата с представители- 
на движението за мир в Бьлга 
рия, а взети са мерки подобни 
връзки да се установят и с двн 
женнето за мир в Румъния.

не- град,
събраха на траурно 
по случай смъртта на другаря 
Иван Караиванов. В прнсъствн- 

от 120 студенти го 
на великия ре- 

Тодоров,

Акция 

за Похвала
е на повече
вори за делото 
волЮционер Васил 
студент от Юридическия факул- 

Скопйе.

към цялото 
Грижа за хората, за тях- 
Щастне Това е съдържани 

Тито, дЪлбо-

През миналата година наша
та страна посетиха делегации 
на бнрманската социалистичес
ка партия, на социалистическа
та партия на Цейлон, на про
гресивната партия на Израел, 
Япония, Индия и др. Делегации 
на Социалистически сЪЮз посе
тиха кЪм края на миналата го
дина Индия, Непал и Обидпне 
ната Арабска Република. Прн

в света 
ство. 
ното
ето на живота на 
княт смисъл на този велик жи-

ни основи цени са 
на Социалистическият 
по.добре да се гаепознае с усло 
вията, в конто се зараждат и 

движния 
Върху тези 

Социалистическият

Членовете на ССРН от Кзме 
ница извършиха поправка на 
селското шосе, което свързва се 
лото с главния пЪт. Тази тру 
дова акция беше окончана кЪм 
средата на миналия месец.

тет а
Нашите студенти 

изпратиха сЪболезнователна те
леграма до съпругата на 
гаря Иван Караиванов — ДРУ- 

Божа Караиванова, в

Скопйев

развиват различните 
за мир в света, 
принципи 
сЪЮз даваше поддЪржка н по-

ДРУ-вот . мир ста-
Това отношение към хората 

н между другарите, което хара 
ктернзира Съюза на комунис- 

била овая голяма магне-

гарката
която споделят болката по изгу 

приятел на магаше всички акции и движе
ния в света, 
прогресивните сили на мира.

беннЯ й другар н събирахакоитотите е
тнчна сила, коЯто е могла Да 

такъв револЮци-
младежта. Гърго»Васил Радойнов

Привлече един
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Димитровградско гласували 91УЦ^0\0 ош избирателитев
804 сов С. Георги и Георгиев Б. 

Адам (Димитровград I), Вида- 
нов М. Живко н Петров А. И- 
ван (Драговита), Наков К. Сто 
Ян (ЖслЮша и Грапа), Цвет
ков П. Ннкнфор (Изатовцн и 
Брайковцн), Георгиев С. Иван 
(Искровци), Спаменов Г. Че- 
домнр (Гуленовцн), Петров А. 
Васил и Тодоров X. Асен (Лу- 
кавнца и Сливница). Данаилов 
Г. Александар (Каменица), Ге 
щанов М. Драган и Ранчев С. 
Стоян (Куса Врана), Алексов 
М. Цветан (Мъзгош), Игов С. 
Аврам и Стоименов П. Иван 
(Одоровцн), Тодоров Т. Ки
рил и Иваноп С. Димитър (Пс 
теЪрлаш и Паскашня), Дими
тров Д. Спас и Димитров В. 
Георги (Поганово) Янков А. 
Богдан (Пъртопопннци), Цпст- 

М. Срстсн (РадеИна), Цен 
ков Ц. Милча н Станулов И. 
Георги (Смнловцн), Джорич 
М. Арсен (Сенокос), Георгиев

С. Иван (Петачннци), Божков 
С. Нетко, Миланов А. Милан 
и Димов В. Бранко (ТрЪнско 
Одоровци-училиШето и ТрЪн
ско Одоровци-спнрката).

пата на индустрията отНа 20 март се проведоха из
бори за отборннцн на общин
ските вечета, на 26 и 27 март 
бяха проведени и избори за от- 
борннци във вечетаТа на про
изводителите на ОНО в Н Р 
(Сърбия. 4

Изборите за отборннцн на 
двете вечета на общините в На
родна република Сърбия мина
ха- под знака на голямо въоду
шевление на избирателите от 
постигнатите успехи н показа- 
хц еденството и сплотеността им 
и тяхната воля, под ръковод
ството на най-добрите и най-за 
служилите да тръгнат към но
ви, по-крупни победи в социа
листическото строителство.

В, Народна република Сър
бия, в деня на изборите е съще 
сТвувало празнично настроение. 
Хиляди хора-млади и стари, 
масовно се стичаха към изби
рателните пунктове, сЪс свир
ки и песни, с хоро, и се над
преварваха, кой понапред Ще 
гласува. На много места избо
рите са били приключени оЩс 
до 12 часа, а навсякъде младе
жите са гласували почти до 9 
часа, . .

Резултатите, конто са пости
гнати. са напълно задоволител
ни. От 4.847.764 гласоподава
тели са гласували над 4.358.317 
лица или 89,9%. Невалидни 
бЮлсТинн е имало 90.104, а от 
ново Ше се проведат избори за 
оЩе 56 отборника.

На изборите за отборннцн 
във бечегаТа на пропзводнте-

гласоподавателн ■ са гласували 
799 души или 99,4%, а в гру
пата на земеделските произво
дители от 8.026 гласоподавате- 

са гласували 7.904 илили
98,5%. НАЙ-ДОБРИ ИЗБИРАТЕ 

ЛНИ ПУНКТОВЕЗа отбелязване е, че във 
всички избирателни пунктове 
гласуването до 12 часа е било 
почти завършено.

На изборите за отборннцн 
на ОбШннското вече хората ма
совно са се стичали пред изби
рателните пунктове. Във вси
чки села избирателите устрои
ли народно веселие. Така на
пример в село Гонн Дол оЩе 
преди шест часа хората се съ
брали пред избирателния пун 
кт на хоро, в Димитровград 
хорото тръгнало от Дома на кул 
турата, такива сцени можеше 
да се наблюдават и в селата 
на Висока, ЗабрдЬето, Бурела 
— напсЯкЪде из комуната.

А първите резултати от гла
суването бяха удивителни. Към 
девет часа в Болев дол бяха 
гласували 97%, в Долни Кри
водол — 96%, в Димитровград 
91%, щ Гонн Дол около 93% 
и т. и.

Трябва да се отбележи, че 
младежите във всички села пъ
рви излязоха и първи гласува
ха. Младежта в комуната гла
сува о1Де до девет часа 100%. 
В село Лукавпци една домакин 
Яц не позволи и болните да 
не гласуват. Със свои кола тЯ 
превозваше болни старци от 
дома им до избирателния пункт 
и обратно през цялото време.

В много села, младежите съ- 
Що Така помагаха на старите 
хора да дойдат до избирател
ния пункт.

I Димитровград I район гла. 
сували 98,3% от гласоподава
телите,

2 Долни Криводол гласували 
97,1% от всички вписани в из. 
избирателния спнсЪк.

3 Брсбсшница гласували са 
97,1% от гласоподавателите и
пр.

От статистическите сведения 
на Общинската избирателна ко 
мисия се вижда че до 9 часа 
преди обед в общината са гла- 

64,0% от гласоподавате
87,3%, а до

сували
ли те, до 12 часа >
15 часова елсед обед 91,6/0

ков

от гласоподавателите.

НАШИТЕ ГРАЖДАНИ ПОКАЗАХА ВИСОКО 

ПОЛИТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
Алексов, секретар на ОК на Съюза на комунистите в Димитровград

перспективи. Очакват ни ссрио 
зли задачи. Тази предизборна 
активност показа, че 
граждани са готови да 
нат новия общински отбор в ре. 
шаването на тези въпроси.

Тази изборна кампания мнна 
под знака на запознаване на 
нашите трудеЩи се с проблеми
те на комуната. Тс пЪк показа, 
ха, че са готови на нови усили- 
я за разцвет на нашата комунл 
и страна Това са по мое мне
ние големи успехи.

Изявление па Георги
вечери, вечеринки, 

кинопредставления за
свързани о обЩествено-стопан 
ския развой на страната ни и 
нашата комуна. Тези събрания 
мобилизираха машите граждани 
кЪм решаване на местните кому 

въпроси. На-

другарски 
забави, 
нашите села и пр.

За изборите съществуваше 
заради това, че се

Във връзка с предизборната 
кампания, оживената активност 
на обЩесТвено-полнтнческите о- 
рганпзацми и проведените нзбо 
ри, другаря Георги Алексов 
пред пашиЯ сътрудник даде сле 
дноТо изявление:

ОЩе преди изтъкването на 
псички на-

нашитс
помог-

гражданн 
избираха лица които трябваше 
да проведат в дело запланува

лите са гласували, според не
пълни сведения, 88,28% изби
ратели. ' ’

В нашите околии-Вранска и 
Нишка са постигнати резулта 

"ти,‘конто надминават тези » 
много други околии.

На/ 'изборите за вечетата на 
ч&чета1 са гласували: въ» Вран- 
ска о олия — 81,51%, а във 
Нишка — 89,79%.

нално-стопаиски 
пример, по почин на първична
та организация на Съюза на 

ЖелЮша, жи
ците сериозни стопански меро
приятия в нашата комуна-стро
еж на нови производствени ха
ли, на нови фабрики; подобря
ване на земеделското 
тво и др. Пред нашата комуна 
се откриват светли

комунистите в с. 
телите от това село както и се
лата Гоин-дол, Грапа, Планнни- 
ца и Лукавица решиха да уча- 

новата

кандидатките

стопанс-
ствуват в строежа на 
производствена хала на кожар
ското предприятие „Братство ’ 
в ЖелЮша. За тази хала Ще се 
изразходват 12 милиона дина
ра. Предизборните събрания 

1 по трудовите колективи минаха 
под знака на борба за по-голЯ- 
ма продуктивност на труда, за 
по-добра организация и разшпр 
Яване на предприятията. Работ
ниците от столарското предпри
ятие „Циле" решиха добровол
но да построят дървената кон
струкция за новите хали на 
предприятието. Те Ще вложат 
труд
динара. Подобно решение взе
ха и работниците от предприя
тието „Свобода”. Те добровол
но Ще работят върху темелите 
на новите 
меЩения. Селяните от Бачеьо о 
беЩаха, че Ще обезпечат сред
ства за електрификацията. Пе- 
търлашанн в чест на изборите 
пробиха нов път кЪм Димитров 
град. На тези събрания почти 
всички организации взеха кон
кретни задължения.

Изборните събрания бяха ма 
сови вЪв всички избирателни 
пунктове. Избирателите изтъ
кнаха. 70 кандидата за общин
ското вече. Предлагани бяха на 
шите най-активни и пай-способ 
ни членове на Социалистичес
кия съюз . От тези 70 кандида 
та на 20 март бяха избрани 40 
отборника. Както при предла 
гането така и на изборите гра
жданите от Димитровградско о

КОИ СА НОВИТЕ 
ОТБОРНИЦИ

стопански

Петров А. Никола (Бански 
Дол и Планиннца), Милев П. 
Никола и Иванов Р. Васил 
(Барйе), Ботев Й. Рангел (Ба
чово), Го 
Гъргов А. Мана (Бребевннца 
н Мойинцн), Виденов А. Ра
шко (Верзар и Прача), Дими
тров В. Любомир (Врапча и 
СкЪр-зеница), Божков Т. Слав- 
ча и Мадоп С. Асен (Болев 
Дол, ВълковнЯ и Долни Кри
водол), Стоянов 3. Костадин 
(Горни Криводол), Цветков Р. 
ПетЪр (Гоин Дол), Станков Г. 
СтоЯн (Горна Невля), Панайо
тов Б. Манол (Градике), Спа
сов И. Верча (Долна Невля). 
Ташков П. Кирил, Йосифов А. 
Лиляна, Петров А. Тодор, И- 
лиев С. Нача и Голубович В.

На изборите за общински 
производителите вЪв Вранска 
околия са гласували — 89,72% 1 
а- в Нишка — 88,4% (според 
непълни сведения)

ИЗБОРИ ВЪВ ВИСОКА
ви в селата Долни Криводол 
и Каменица.

Според сведннята на избира
телните отбори младежите-изби 
ратели са били между първите 
гласоподаватели вЪв всички из 
борни единици. Освен това мла 
дежиТе са се проявили и в тъ
ржественото урждане на изби
рателните пунктове в Димитров 
град и по нашите села. Между 
младежите е имало много таки
ва, кои.то сега за първи път са 
гласували, които с тези избори 
са празнували и своето пЪлно- 
летство.

Особено забележителна актив 
ност показаха младежките акти

С. Крум (Било),гов

о_ I ИЗБОРИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАД Във внеочкото село Каменица 

от 201 гласовоподаватели оЩ« 
до 8,30 часа сутринта гласува, 
ха 193 гласоподаватели. Не са 
гласували само оесем лица, ко 
ито бяха препЯствуванн да се 
Я(ват пред избирателния отбор 
поради болест (били са в бол 
ница) или са в Армията. От 
193 пуснати избирателни бЮле 
тини само 9 са отхвърлени.като 

Васил Гъргов

Резултатите от изборите за 
отборннцн на Общинското ве
че в Димитровградската кому
на надминават общия процент 
на гласувалите в Народна ре
публика Сърбия и © околия Ни 
шка.

От 12.956 избиратели са гла 
сували
поето. Невалидни бюлетини е 
имало 235.

На изборите за отборннцн 
вЪв Вечето на производителите 
са гласували 99% и то: в гру-

500.000ма стойност от

11.876 души или 91.74 ГЕОРГИ АЛЕКСОВ производствени по

ши обществено-политически о- 
рганизации в Димитровградско 
проведоха масови 
ка които се обсъдиха въпроси

невладинн.

Райна (Димитровград II и Ди
митровград III район), Алек-

събрання

ДИМИТРОВГРАДСКО СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ТЪР
ЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 25 МАЙИЗБОРИ 13 БОСИЛЕГРАДСКО

Неотдавна в Димитровград 
се състоя заседание на комиси
ята за чествуване на 25 май 
Деня на младостта и рождения 
ден на другаря Тнто. Заседани 
ето, проведено под председател
ството на другаря СоЯн Наков, 
разгледа редица ©ажни въпроси 
свързани с провеждането на 
традиционния физкултурен пре 
глед на 25 май. Намерени са 
съответни физкултурни упраж
нения, в чието изпълнение Ше . 
участвува средношколската, ра
ботническа и селската младеж. 
Предподавателите на физкулту 
ра Ще обиколят терена на сел
ските активи при разучаване ка

упражненията. Комисията Ше 
изпрати писма до всички об.Шс 
ствено-полнтнче^ки оргаинзаЦ'
ии чрез които Ше 1н запознае 
с програмата и Ще поиска тя
хното съдействие. 4 •

При общинската комисия за 
провеждане на фестивала Ше 
бъдат формирани оЦе няколко 
подкомисии, които Ще ръковод* 
Ят с подготовките, които са я 
разгара си. Предполага се; че 
тазгодишните празненства по 
случай 25 май ше бъдат изпЪл 
ненне разнобразна н богата пр° 
грама и че Ще ге отличават с 
оЩе по-голяма масовост.в ,ср8** 
ненне с предишните години.

МАШИТЕ Г1АСШХА ПМ
с мъжете. От 

жс-
Основ-наТа и оправдателна при
чина на такЪв процент нагласу 
вали е известна- робре и е една 
специфична народносна черта 
на Босилеградско. Именно, из
вестно е че голяма част от жи 
телите на босилеградско в ран
на пролет отива на „печалба” 
да работят във вътрешността 
на страната особено в по-го- 
лемнте градове и 
строитлни обекти.

Участието на младежта и же 
ните също така беше нзвЪнред 
но внушително. От обЩоТо чи
сло гласоподаватели в Босиле
градско 5.109 са жени.

Във всички гласоподаватели» 
пунктове младежта току пред 
вратните на помееЩеннЯта кЪде 
то се намираха избирателните 
урни устройваше увеселителни 
тържества, хора нтанцн и псс- 

БоЯп Алексов

Избирателният отбор в Боси 
леград оШе не беше извършил 
всички приготовления, а голям 
брой избиратели с нетърпение 
очакваха да дойде 7 часа, за да 
изпълни-своя граждански дълг. 
Помежду възрастните личеха и 
голям брой младежи, които же 
лаеха първи да гласуват. На 
младежките предстоеше футпбо- 
лен мач среЩу отбора на гарни 
зона в Босилеград, устроен по 
повод деня на изборите.

Гласуването започна. Гласо
подавателите имаха възможност 
спокойно да размислят и опре
делят кой, според тях, от кан
дидатите заслужава да понесе 
името общински отборник — 
който не Ще Щади себе си, за 
да се изпълнят и преизпълнят 
обществено — стопанските пла 
новс на комуната. Интересът за 
тези избори беше необикновено 
нараснал, гражданите внимател 
нео препрочитаха кандндатнн- 
те листи и се определяха за най 
-добрите. Така например дру
гарят Асен Лазаров получи 702 
гласа от всичко 796 вписани в 
избирателните списъци, а подо
бен е случая? н с останалите 
кандидати, както например Вла 
до Митев, досегашен председа
тел на ОбШината Босилеград, 
Славчо Сотиров, председател 
на Общинския отбор на ССРН 
и ДР-

Навалицата на големия брой 
гласовоподаватели, които поето 
янно се увеличаваха и прииж
даха, неимоверно нарасна. Те 
трябваше да се подредят в ре
дица, за да се по-бързо извър
шва гласоподаването. Още не 
бяха изминали три часа, а про 
центът на гласувалите достигна 
60%. След 13 часа избирател
ния отбор, така да се каже, от 
дъхна, заЩото почти всички 
бяха гласували. Жените се от

зоваха наравно 
796 избиратели 405 бяха
ни.

Много добри резултати бяха 
постигнати и в останалите из
бирателни единици, 
шест от всичко 36 гласоподава 
телни пунктове в община Боси 
легерад се установи един малък 
брой негласували. В останали 
те места всички присЪствуваши 
гласоподаватели излязоха оЩе 
-в предобедннте часове да пус
нат бЮлетинката сн в избира
телните урни.

В Боснлегерадско от 11.876 
избиратели са гласували 9.390 
лица т. е. нагласувалиТе дости
гат числото 2.486. Невалидни

Само в
Ще ед*:ч път показаха своето 
високо политическо съзнание.

Трябва да се изтъкне и това 
че в предизборната кампания 
бе засилен политическия живот. 
Проведоха се много политичес
ки събрания, произнесоха се 
сказки, чрез които нашите гра
ждани се запознаха сЪс светов
ната политическа обстановка, 
с ролята на нашата страна и ме 
ждународната политика, разра
ботиха се въпроси свързани с 
народностопанския план на 
страната ни и нашата комуна. 
Покрай политическата дейност 
този период бе изпълнен с бо
гата културно-забавна дейност,

капиталите
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Акшуална иолишическа карикатура
106.бюлетини се установиха 

От статистическите сведения на 
Избирателната комисия се виж 
да, че в Босилеградско процен-

е 79,15%.

СЪВРЕМЕННИ ДИВАЦИ...
тът на гласувалите ни.

|)

Гласуването в Клисура, Драиици в Грознатовци
особено на младежта, коЯто спо 

устрои веселия, които 
продължиха през целия ден. В

ОЩе на разсъмване в денЯ 
на изборите жителите на клису 
ра, Драинцн и Грознатовци бя
ха край избирателите пункто
ве. До 12 часа в Клисура повече 
от 80% от гласоподавателите 
подадаха бюлетините.

Интересът и единодушието и 
на гласоподавателите от Драни 
ци и Грознатовци също така 
беше на голяма висота. Те до е- 
дин гласуваха за своя кандидат 
— изтъкнатия обществен деец 
в Босилеградско и околия Вра
ня, другаря Божко Стоянов, 
подпрсдеседател на Околийския 
отбор във Враня.

ТмурноТо небе от което рЪсе 
ш дребен студен дъждец не мо 
жеше да развали празничното на 
строени* на гласоподавателите

това отношение не останаха на
зад и селата Клисура-Дервен, 
Кострошсвци и др. ИгнЯтов

нтанно

БАБА ИГЛИКА ГЛАСУВА...
то ви гледам така весели!...

Стогодишната старица ста 
на, взе бЮлетинката, влезе 
в стаичката да я попълни и 
след малко я спусна в изби
рателната урна.

— За вас гласува за ва
шия по-добър живот! — ка
за тя, повика внучката Си к 
полека излезе.

Пред пратите тя видя хо
ро като на сватба.

Около избирателния пун
кт в Поганово цари оживле
ние. Хората чакат да гласу 
ват. Хоро и песни. Извед- 
наж някой каза-

— Погледайте... Пристига 
н баба Иглика!

С помощта на внучката 
си баба Иглика влезе в по
мещението. Хората й дадо
ха стол.

— Ех деца, въздъхна тя 
стара сЪм, но не се давам. 
Ще гласувам. Радвам се ка-

— -1 д - яв -■— и -я Ф. М.
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50 младежа од Дамигроаградско посещават стопанско училище в Пирот
промишлс- 7Развитието на 

носТт» а Пнротско и Димитров 
градско предизвика по-голям»,. 
нужда от квалифицирани ра- 
ботници. Именно затова и на*. 
рйс'/на презо последните годи
ни числото на учениците в сто
панското училите, В това учи 
лиЩе учат учениците в стопан 
ството-стругари, столари, бра- 
вари, кожари и други. Те са по 
стъпили на работа след като 
са вавЪршили основно осмокла
сно образование. След три годил 
ми работа в предприятието и за 
вЪршване на училището те ста 
ват полуквалифицирани работ
ници, а имат право да продъл
жат и по-.нататък своето обра 
вованне.

Това училиЩе'"пск:&Дават 50'г 
младежи от Димитровградско. 
Те са ученици в стопанстпото 
--работят в индустриалните и за 
МаЯТчийсКи предприятия на Пи
рот. Директорът на училнЩете 
Ненад Илнч каза, че те идват

останалите ученици ст пнрот- ^ 
ско, всички еднако работят и и- • А 
мат еднакви задължения в мла 
дежките оргентзиип. 
ли на социализма.

Учителите изтъкнаха, че меж

| бено в Г1 з клас има много дн 
| митровградчани. Там са учени

ците Алксов Рашко от Гуленов 
ци, Арсов Първан от Моинцн. 
Игов Спасойе от Поганово, Таш 

Бора от Одоровцн, Стоя
нова Марнка от Г. Д

ищ1®5
$

5? «
\ков

ду тЯх особено сс отличават по 
своя добър успх Митов Стоян ^ 
и Станчев Велимир.

ржина и 
многй други почти половината 
от паралелката. Всички тези 
младежи са добри другари с

нашатаза резултате, 
младеж е 
бласт от 
днес.

конто 
постигнала в този о-В чест на 1 април, който у 

като ден наР. Т. нас се празнува 
младежките трудови бригади, 
по центровете на Димитровград 

Ще се проведат

освобождението до

Във връзка с това. честзу- 
бъдат проведени ■

ската обшнне 
от 1 до 10 април тържествени 
младежки събрания, на конто 

говори за значението на
Наши младежи ще участвуват 

в строежа на Автоиътя
ване Ще 
физкултурни състезания помеж 
ду младежките активи.Ще се

младежките трудови бригади и

На състоялото се на 24 март 
заседание на Общинския коми
тет на Народната младеж В 
Димитровград, покрай другото 
бе обЪсдена и въпросът за уча 
егието на младежите от нашия 
край в строежа на младежката 
автомагистрала.

На първи Юни тази година 
Ще замине за автопътя първа
та димитровградска младежка 
трудова бригада. Бригадата Ще

се сЪстои от 120 младежи и де 
воЙкн.

В изложението си другаря 
Иван Гърков, комендант на Об 

щаб на младежите

киноизкуство

1 триковете на филма' ЩинскиЯ
Ще участвуват и в локалните 
трудови бригади и че покрай 

дейност бригадите Щетрудова
станат центрове и на просветна 

и техничека дей-
Що, със звиздене ударят курш* 
ми, откъртват мазилката, тух* 
лнте; понЯкоЙ от ковбонте г.ад« 
не улучен от куршумите н ние 
получаваме впечатление, че то« 
ва е истинска схватка, коЯто • 
и опасна за участниците. Но * 
същност тук нЯма никаква о* 
пасиост: това не са никакви ис
тински куршуми, но само 
ки топчнци от пластмаса, пЪл- 
ни с прах н изхвърлени с пра
шка, която се намира зад ка
мерата, които снима този де
тайл от филма.

В друг филм, при престрел
ка с крадци един от полицаите 
е ударен с куршум в 
Той пада облян ч крЪв1 Но в 
действителност гой не е повре
ден вЪобЩе. И тук с употребе
на една измама сЬс специален 
уред артистьт е ударен по че
лото с яйце от лосос. кос го е лв

Много пъти, след гледането 
на някой филм е идвало до раз 
искваниЯ. как става това, че ар 
тистнте не биват повредени от 
различни предмети с коиГо че
сто пъти ги замерват и ударят 
техните противници как

пък мно^о пъти

политичека
ност.от различните осмокласни учн- 

лкШа в Димитровградско и чс 
работят

Р. 3.
с ГОЛЯМО усърдие
по своите предприятия, а в у- 
чилнЩето са трудолюбия и уче

на истински работннк-столар, 
•-•Ще имам добра заплата...
:**.•*.Те разказват аа това, че в 

училището има много младежи 
от Димитровградско Между тЯх 
е имало и такива с отличен ус
пех. Тс посочиха за пример уче 
н-ика Генадиев Марин от Тр- 
■Ънски Одоровцн, който с отли 

г чен успея е завършил учнлиШс- 
*то и който сега задочно дава из 
тшти в Средното икономическо 
учнлиЩс.

От разговора с директора на 
училиЩето разбрахме,

—ГГ2Г."С~..Т' -
оста-- чч ;ч*-ннцн.

Запознахме се с Миланов Ни 
?:ола от Ш клас. Той е родом 
оТ село Г. НевлЯ, а сега рабо-

ват живи-нли
артистите 

разкошните вечери, ПсТиЯ 
многото нОЙ-хубавн 

ХОЛНИ питиета, с които в нЯкон 
наливат.

сме завиждали на мал-
зарад
или алко-

Ти » индустриалното предпри
ятие ,,Сарлак".

— След като завърших осмо 
класното училище, аз заявих на 
родителите си, че искам да 
бъда фабричен работник. И по 
стъпих на работа. Сега вече ра 
бсггЯ сЪс съкратено време като 
ученик в отделението за мон
таж на електрически свърдсли 
Ф-11, които са познати и из- 
вЪн нашата страна. Обичам сво 
ята работа! — каза ученикът 

. Миланов.
Станчев Велимир от Ш клас, 

родом от село ТрЪнски Одс- 
ровцн, работи в столарското 
предприятие „Столар".

— ОЩе като ученик проявя
вах интерес към дърводелство
то н затова се определих за сто 
ларството. Най-напред работих 

частник. Сега съм до

сцени прекомерно се 
Разискванията обикновено 

само сЪс заклЮ-са свършвали 
пението, че всичко това е ,,лЪ- 
жа", относно измама, и че вси- 
чко това е „както на фи\м .

Измама съществува дейегви- 
телно. Творците на

челото.

че осо- филма по 
начини и с различниразлични 

средства успяват да ни преда- 
дат убедително някои детайли 
от действието на филмл.

Ето нЯкон от гез.н 
АрТноТите-ковбзи са в кръч- 
. Изведнаж караница... бои... 

и стрелба. Действието се пре
нася навън и по стените злове-

Изложба на 

югославската сно чупливо и веднага сс разли
ва. Или тук се прилага и дру
га нзмама-когато

измами

.куршумът 
го улучи, артист Ьт доближава 
ръката си, в която има пилю-

}: аграфика
Трудови бригади'— псссгрьнво учклкще зл кашите младежа

В Дома на културата в Ди- 
открита изложба 

на сЪвремената Югославска гра 
фнка. В града за пръв път се 
открива изложба от този род и 

голям интерес

ла с шоколадов сироп, до чело* 
то, стисва пилЮлата и 1Я разля 
ва сиропа по челото му, и на 
нас ни се струва че това е 
кръв.

Във филма „Човек без звез
да" сме егледали няколко сце
ни, в които артистът изтърпя
ва „ужасни болки“ когато са 
закачи на бодливия тел, с кой
то едрите земевладелци са огра 
днли именията си. Дали това 
действително е бодлив тел? В 
такива случаи бодливия тел на 
е железен, а от гума, и бодлите 
при допир с телото се свиват, а 
на зрителите струна, че те са 
зариват в тялото на чозека.

Много пъти сме гледали бой 
със столове и маси в кръчмите 
на „Дивия запад". Столовете ля 
тят навсякъде, улучват мнози
на, но жертви нЯма да има —* 
столовете и масите са направе
ни от съвсем леко и тънко дЪр 
во „балза", което много лесно 
се чупи при най-малЪк удар.

Такива са чашите и шишета
та, с които понякога се замер
ват артистите. Теса направени 
от нишадър, който съвсем леко 
се чупи.

В някои сцени можем да ви
дим как човек скача преа стъ
кло на прозореца. Стъклото се 
чупи, а човекът бяга неповре
ден. Стъклото в този случай е 
само тЪиак слой нзтопена за-

митровград е

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВАпри един 
волен, че работя в едно социа- 

предприЯтие.
тЯ предизвика 
особено сред средношколката Краището, включвайки 

Димитровградско и Боси- 
свои

то отмед, сирене,канили с погачи, 
масло, Ягоди и други ястия.

социалистическо 
Оше през тази година Ще ста-

Главните сгради на днешната 
гара Димитровград с тука

леградско съдържа много 
спецефичнн особености. Ето нЯ 
колко специалитети от нашата 
народна кухня, които са сега на 
пЪт да изчезнат: бел муж, ра- 
сол, вурда, спржа, баница, мо-

младеж. по-ж. п.
строил прочутият знеполчанин 
Симо Соколов. На младини той 
бил печалбар в свободна Сър
бия, а след това и военнен ‘'въ
зпитаник на сръбската армия. 
С голямо себеотрицание рабо
тил и ва освобождението на Бъ 
лгариЯ от турското иго. През 

1877 година от Пирот 
Хорвато

*
Живописта на ПланннншкиЯ 

твърде стара. ОдЗа йо-хубав изглед на нашия град манастир е 
натписа над входните врата на 
параклнечето научаваме, че сте 

били живописвани „в ле- 
I, а по времето на ду- 
Стефан да

Градинка ■ главната улица рузница и др.нте
1606то

е по-късно
—:- • • V: ^

.V-
ховннкдекември

го нс пра Ща полковник
повдигне зЪстанпс сре- 

Въстанието било 
успешно. То е обхвана 
ло цялата област от Дрън д0 
Босилеград и Крива Паланка;

„Шопско вЪсТа

манастира.вашен игумен на 
Съществуват извести указания 

които съшият този ду- 
Стефан де е по-кЪсно 

на Поганвскн-ш вич Да 
щу турците. според 

ховник 
станал и игумен

НЯМ"ШшВШ
ЙШ11

я манастир.Ши *под названието 
ние '. Това въстание оШе не са 
достатъчно разучили. Слесд о- 
свобожденнето наБългариЯ рс- 
волЮционарЪт Симо Соколов 
продължил да живее като скро 

като такъв ръ-

.1 а
Народният бит па н^ссл-ние-щ,.

в.-!.

багй«

Състезанията в рамките на Пнротския 
футболен подсъюз

чк

мен строител н 
ководил изграждането на дими
тровградската гара.Г-яГ..

Зйезва“—„&1ЩНМТ“ 2:3 (1:33*
!Н

Растения га на Западна Ста- 
Мнджор 

съседните
зултата на 3:2,

Фудболен съдия беше М. Па 
нич от Пирот, който се намес
ваше винаги принципно и ак
тивно.

Трябва да добавим, че гос
туващият отбор - „Спортист“ бе 
ше извънредно приятелски по
срещнат в Блато както от стра 
на на сЪзтазелнте, така и от

Миналата седмица започнаха 
футболните сЪзезания в рам
ките на Пиротския футболен 
подсъюз. В неделя (20 т. м.) 
димитровградският „Спортист 
се соеШна в Блато с месния от 

„Звезда" и успя да по- 
3:2. полувреме 3:1. 

Играта премина при много си 
вятър и върху кален терен 

оживен,

ра планина измежду 
и Копрен, както и

вЪрхсве е изследвал видни- 
Ят сръбски ботаник Йосиф Пан 

познавач на бъл- 
Югославската флора

хар, коЯто не може да повреди 
артиста.

Подобно е и с Ястията и пи
тиетата на филма. Разкошните 
обеди са измама. Хайверът не 
е никакъв хайвер, а обикнове
ни ловджиски съчмн, натопени 
в маст, а сладоледите са само 
пюре от картофи. Защо така. 
Ще се запита някой? ЗаЩоТо 
истинския сладолед или други 
Яденета бързо се стопяват или 
изсъхват под топлината на про
жекторите и ие могат да у 
стоят до края снимането.

им

чич, отличен»~”^*пГя“Г..ГЛ
мероприятие, За п^всждаие па това ме-

ропрпЯтпе пе са пужпп поч
ти никакви средства, а оргЗ 

Соцалистичсс- 
да обез

гарската и
тук той открива много 
на науката дотогава непознати 

пък неизвестни 
Сърбия. Резул-

изследвання

бор на 
беди с

нови,

растения, 
за флората на 
татите от тези сн 
Йосиф Панчич е съобщил в съ 

„Допълнение кЪм 
Сърбия" (Додатак 

кнежевине Сърбие ).
Западна Стара 

Панчич с посетил ве- 
замннавансто на ту

илискромно
бв могло да допринесе 
хубавнЯ изглед на Д«митРов 
град. Става дума ва старото 

общината в Ц«ит
по-конкретпо

лене
Мачът беше твърде 
сЪшински пЪрвснствен, като о- 
собено бойка игра показа 
тровградскнЯт отбор, които в 
първото полувреме успя да по 
стигне резултат 3:1. Във вто^ 
роТо полувреме „Спортист смя 
тайкн че е спечелил играта, ис 
пусна инициативата, така че 
„Звезда,, успя дз намали ре-

страна на Управата па „Звез
да” и самата публика. Посети
телите бяха безпристрастни и 
топло поздравяваха и ободрява 
ха момчетата на двата отбора. 
За това другарско и радушно 
посрещане ръководителите на 
„Спортист" на края на срещата 
сърдечно заблагодарнха.

Нешко Манойловпч

диминпзацппТе на 
кпЯ сЪЮз бха могли 
печат доброволна работна 
ръка Остава нашите строи- 
тели-техпици да направят 
яужпата скица и да сс 
мипе кЪм реализация 
предложението. Впрочем, яе 
ка по тозп въпрос се изка
жат я компеТептннте, но вя
рвам, че пречки не 
ват. С малко труд центърът 
па нашия град бн получил 

малЪк зелео оазис вме 
досегашпото дворно мЯс 

пЯма някаква е-

чинението сиздание на 
ъра ва града и 
аа малката градинка пред пе 
го. Тази градинка 
т<> сн е бтделепа от улицата 

• сЪс стара ограда от тухли 
н' желЯзна мрежз, коЯто 
скрива градинката

ПЯма никаква функция.
тазн ограда да

флората на
„флори 
Областта наот време
планина 
днага след 
рцнте от нашите краиШа т. е. 

1879 година.

пре-
иа

и коЯто .БРА ТСТВО■ вгсШнак на 
българското малцинство 

в Югославия 
Тек. сметка

през

I» Е Б У Сднес
Предлагам
се премахне, градинката Да 
се уреди и там да се постав 
Ят хубави пейки. По, този на 

И чип ТЯ Ще свърже иоват.
1 “ сграда на ГоР= "оп.и; 
П ство сЪс строящата хе тър- 

сграда и

*
) 122-70-2-188записки СВ своите пътеписни 

Герлах съобщава, че дружина
та му била твърде радостно 

месното население на 
Цари

*
Редактори — уредници: 

Марин Младенов а 
Мики Нейков

един 
сто 

■ то, което
приета од
тогавашното население на 
брод. Той П2р0пътувал5 преде

на като малко спрял на почив
ка. Жителите на селото дотича- 

намирЗЩн се 
■о околните брегоее и ги но-

стойпост пито пЪк 
функция, а особено 

масивната жел-
Н П.

сТетичпа 
някаква 
оградата ■ и 
Явна порт».

ГГ^Яа приятен И 
красив кът• Самата улица 
<■ получила повече ..въз
дух" ■ би се намаляло а по-

Ш «а .< . .сЧ-" '* ~ А ' У.

*лиЩето на од-ве Печатница „ГРАФИКА" 
— Пирот — тел. 20

ли от къщте си
„ ' ' _1



МЛАДЕЖКА ТРИВУНД
ЧГ т-Първо и последно посещение

«О иието на град
Димита**$раД- Като*, народен 
представител на.„нащиЯ край и 
партиен, ръководител той, живо 
се интересуваше, за соцналисти- 
чското. развитие на общината и 
беше нейн;,чест н винаги радо> 

посрещан гост. Но н пре- 
ди да «Ъде избран аа народен 
редставител.на Димитровград 

Другаря Иван Караиванов 
е дохождал в Димитровград.
Товареше , отдавна, през 

—Ноември 1923> година—
КаОДкТДО член. на Акцно- 

кня комитет на Септемврийско 
то въстание в 
потушаване на
ше принуден да напусне страна
та, понеже полицията го усиле
но търсеше да го арестува. В 
тези., тежки.:(1. съдбовни, дни за

1Яа«ЕЯК*ВМЮВШ*ШВ&;
Повиех те, когато снегЪт се Т( 
топеше ■ духаше вятърът 
.близката пролет, ■ крЪвта ми шут 
шумеше ■ дишах аз вЪздууа^рве^, ..

Спомени за Ибан КарамЬаноб 1е,

менно да ги посъветва. Затова 
толкоз много граждани бяха 
негови приятели н близко поз
нати.

Той ден, 8 март, другаря Ка
раиванов прекара „на крак" в 
Димитровград. Не изпусна да о 
биколн и новите строежи — ха 
лите на „Циле" и „Механик", 
новата фабрика за гумени изде 
лня, обущарската коопрациЯ 
„Труд", партийния комитет и 
обШнната. Същата вечер присЪ 
егвува и на тържествената а- 
кадемия по случай на 8 март, у 
строена в Дома на културата. 
Всичко искаше да види, да чуе, 
да научи за трудностите на 
предприятията, да се рЪкура с

работниците, да поприказа с 
гражданите Току на улицата и 
на всекиго да каже ободрител
на и дюбезна дума. Радостта, ', 
му беше неизразима, когатоу. 
виждаше „свободни българи, код,, 
ито сами си урееждат работих
те" — както често пъти сам ка, 
зваше.

На утре ден, другаря Иван 
Караиванов се почувствува зле 
и отпътува за Белград. На трЪ 
гване той каза: „Работете, аз 
пак Щс дойда!"

Но това беше неговото после
дно посеЩнне, на града, който 
толкова много обичаше.

Божа Николов.

известно време срещне с другар 
я Горги Димитров във Виена. 
Там, Те двамата, и сътрудници
те им се заемат да издават не
легални вестник „Работничес
ки, вестник", който конспиратн- 

препраЩат в България...
...Изминаха се няколко деся

тки години...
— Март 1960 година —

За последен път другаря Ка 
ранванов направи посещение на 
Димитровград на 8 март

1
Нежно поглежда* в белей снЯг •/ •" -,,
твоите стъпки пред мен.а ^ Щ \ «а
■ впаех че ше мн бЪдеш.Драг, <г.-; „-у Л;;I Й
дрйс-до последния ден. т " .5, ^

В НО

Познах Те, когато пиЯп бе денЯт, 
<к*4 вв^Ьп я от свежест зажая»»-* - 
!я сЯкаш отдавна ми беше познат, 
лоанЗт без самичка да зная.

тно

«V-. '

-ско
Утази

-V .Нежно поглеждах..вЪв белия епЛг ,. 
Твоите стЪпки пред меп

знаех, че Ше мн бъдеш ти Драг, 
драг до последния ден.

■

ЙР& 

I;. ■'^ '

и

България след 
въстанието, бе Пб*нНж . те, когато последниятйСаравгв&шов и нашата

тпшт литература
последният лед се топЯва, 
котето деиЯТ е ту румен, Ту блед, с 
ту в скЪрб,«лу в радост, удм*»-; •

* - - Г.българския, народ, повечето от 
преследваните революционери 
бЯхазаставени да напуснат ро
дината сн..П® .реешенне на ЦК 
той заминава от София с фал-л>я тл?«гиигпп/ 'т. • -шива легитимации, взета от е- 
дин пощальон роден в Драго- 

. Иван Караиванов е бил

През последната година, от- 
като започна да излази „Брат
ство", той проявяв-аше готлям 
интерес, за неговите рубрики 
за . съдържанието, а особено, 
препоръчваше излизането на 
младежката притурка, в коЯта 
да намерят.мЯсто работите на; 
нашите литературни творци., „О. 
Ще по-годЯма е нашата скЪрб . 
че той ни напусна в дните ко
гато разисквахме за формата 
и съдържанието на новото, и 
първо по рода си, списание на 
българското малцинство за ли- 
тература и обШесТвено-научни 
въпроси. Той постоянно пише
ше на редакцията и предлагаше 
какви рубрики да се въведат, 
предлагаше името на списание
то и пращаше., адреси на наши 
младежи, и възрастни, конто и- 
маха смисъл за литературното 
творчество. Негово голЯмо же- 
ление беше да видн Това списа
ние, здраво стъпило на .краката 
си,.,което според него трябвгоие 
да бъде манифестация на,, кул
турния напредък на нашето мал 
цннетво- Уви, коварната болест 
прекрати неговия, живот! Мно
го негови, ръкописи, между кои
то и такива .от художествен ха
рактер си останаха в неговото 
чекмедже незавърщени.,.,Много 
ръкописи изпратени до него за 
реценз-ня Ще останат непрочете- 
ни. НашиПТ. културен ... живот 
със смЪртт.а на Ка ра и в а но».:С у - 
би един от стълбовете си.

Всички млади хора, ученици 
или студенти, конто са писали 
стихове или проза с дълбока 
скЪрб приеха смъртта на дру
гаря Иван Караиванов. Показ- 
пайки бащинско интерссуване 
за проблемите на нашето мал
цинство, той особено се интере
суваше за литературното твор
чество на нашите млади пнеате 
ли, н поети от малцинството. 
Неговата скромна канцелария 
на улица Влайковичева номер 8 
често се превръщаше в малък 
литературен клуб. Той вйнаги 
намираше време да чуе някое 
ново стихотворение, разказ или 
повест. Умееше да намери, под
ходящ език и да даде обектив
на оценка на литературното 
произведение без да накърнява 
достойнството без оглед на то
ва дали творецът е ученик, сгу 
дент или учител. Покрай съве
тите въ© Бръзка с произведени 
ето гой винаги напомняше, че,, 
младите творци трябва много 
да четат и препоръчваше класи 
цнте на българската,. сЪрбска- 
Та и световната литература. Ка 
ранванов имаше оформено, мне
ние за литературата, той беше 
по начало реалист н винаги на-. 
стоЯваше литературата да обра 
бова мотиви от всекидневния 
живот. ТоЙ нс обичаше форма-. 
лизма в литературата и не про
явяваше интерес към супер-мо- 
дерната проза и поезия, _ *

Неговите заслуги за нашата 
млада малцинствена литерату
ра са големи. Той прЪв започ
на да дава насърчение на наши

Нежно поглеждах ® беляЯ еявг ; 
тгов-лс стъпки пред 
и в наех, че Ще ми-бЪдеидрЯг, ; 
драг до последния деи,* 'I; с

ДесОвка МАКСИШ№№ як.:1- .: ;. Тман
придружаван от един работник 
—комунист димиТровгр.адчанйн 
койт^'д|>;сега. е жив и работи в

°№ една ноЩ сме пътува-

рец и /1Р9м^кЧеи.,през грацнца- 
На^нйколко пъти се опнт- 

вахмс, да ,се. доближим до .гра- 
ничнатд линия, но опитите ни 
б'*Ч>,а§$ у осуетява ни ,от селските 
н гран^чарскн кучиЩа, конто ни 
ла^? и можеха, да , „„ „здадат.
?с-?,ла*^в?>преед,д-олем11Те мъ. 
кн,.пр^нахме,отвъд, В Югосла 
»".?• # Я»°^?лни енлн се дотът 

кЪщата,. която тряова 
ше,да.днгслужи като явка. Зад 
кЪЩДт;?.,минаваше , голяма вада 
и аз . трябваш^-да я прескоча, 
ка1$Т®. налрдви моят другар. Оба 
че ,аз..бях капнал ,от умора; ко-

тт^т'а.,., жми отпр^нн^, отворих очите , си
%*-яозт*. лру^яха, наведени, над 

м.*«^и ^йетърпвдце. очакваха 
да.се^порърнй^,

Кт^а^а # к.оято другаря Кат 
ранванов длезцал.е била на из- 
вестния димитровградски кому,- 
ни^лВлр.даКИ;,АлексотЬ1В него- 
наТ,а КЪЩД ,през_е 1922 година.
ДРУГ-9Я?*Моща. Пцчде беше .Пре
карал .повече ,от ,еднц„месец на 
пЪ.т.от София, за ,Белград., В до 
“»--.«.а:.РЛАсаки,.Алексов.. другар 
я с Караиванор пргдеар^, една 

За .ценовата енгурнре.т, се

градско . и Босилеградско. Той 
др^вС-Каранванов. продължи със присъщия на него
път* сн през^ Югославия" като шеговит тон .. нежно да загЪл- 
нелерадно .лнце. за да се след чн събеседниците сн н същвре

О, Африка,, • .•
с ■

о'о-зупойоСлед дълги бури и крушения- 
и след безплодия пЪтешееТшЯЦ , 
пай-аосле се ааяръидзт твоят* де«а.

- .*
та. •5х/ 'ЦТ € > лУ&Ш.ЦГ'*

ИВАН КАРАИВАНОВ
ССс полъха аа брнзо . 
н сЪс смеха на бЯ-тата «Ълиа,- 
с'Ьс изгревите з.гатяя 
а с пураурЬтТе залези, 
на гордите-Ти-върхове и хъ,\п»*е^ 
по степите, от свеТлян* облепя, 
след! дълги бурй и крушепяя- 
в, след безалодян , аЪтешесТяяЯ ! _ 
най-после се заярЪЩат твоите деДО,

'О, Африка,, изтрий сълзете .спЬ,
Ти пи ст извора 
на сспчки мЪки!
Тн пи от извори 
на нсЯка слава!
Отворени са всичките ви чуистяя 
за блЯсЪка на тяоДта пряеотш, 
за свежестта 
и за уханието .... 
па твойте планнЕгв, ч 
са прелестта на твоите води, 
за твоето небе прозрачно 
и за милувката аа Твбйто елЪице,
за ............. "
на твоЯТа геленнПа, 
обсипана. сЪс перла от роеа^:;'', :>-

О, Афрнка, еатрпй сЪлзнте св( \ 
Най-после се завръщат твоите дедо - 
с разрЪрзанн рЪцег- 
н с обнч вЪв сърцето ся, 
те се завръщат,^ 
те ндат да те обдм5Лх_ 
сЪс свонТе мечтн 
н своите нДдеждн.

година. МакЪр че не се чувству 
ваше добре и лекарите му пре
поръчваха почивка, той пожела 
да прнсЪствува на съвещанието 
за донасяне Петгодишния сто
пански план за развитие на об
щината. Искаше лично да при 
сЪствува при донасянето на до
кладите и да даде своята це
нна дума © разискванията по по 
вод донасянето на един такъв 
важен документ за Общината. 
Съвещанието започна преди о- 
бед, а продължи и в следобедни 
те часове, но другаря Караива
нов не се отегли на почивка за 
да не изпусне част от разис
кванията. Той се искрено рад
ваше, че Димитровградско с из 
пЪлнениетео на тоя план тряб
ва напълно да се освободи от 
своята икономическа заостана-,, 
лост. Късите паузи помежду 
двата доклада използуваше за

■* ? *;н 0:4* '-.'Я;.ууу СТ-У&УЬЬЬ
^ -г*. X* ..Ч.-? ЗГ’Л.«^ТГГ5.С ^рихме до

МИГ

рамо и

Но той ни остави един богат 
живот, посветен изцОло. на, ра-^ 
ботннческото движение, той 
остави светъл пример за упори-, 
тост и енергия. НегозиЯ живот 
представлява една съкровищни 
ца от хубави мотиви. ДлЪжно- 

поеТн и

ии
• • Н ( •

■" Г :;;Тои ГХ;: л

:?;■* .Г Г-/Г 
-У.

те поети и разказвачи и им да
де място във вестника, който 
той уреждаше. По-кЪсно на два 
три пЪти той издаде сборници 
на литературни произведения

разговор сЪс специалистите, ка 
то търсеше обяснение и върху 
най-тънкнте подробности от '■V

предвидените в плана ставки. 
Разговаряше с хората и стига
ше на всекиго да каже поне е- 
диа дума. Той никога не прес
таваше, да се грижи и за лично

:•ст на нашите., млади 
разказвачи, на. нш.ата млада 
литература, която се ражда е и 
тази в художестаена форма да 
запази, за нас, и за поко.\еннЯ- 
та след нас, този .светъл, образ_ 
на велик комунист и човек.

Марии Геро» .

.на малцинствените писатели. С 
право може да се каже, че той 
сложи началото на

Г
Т‘то Щастие на многото негови по 

знатн и (жители на Димитров-
ноЩ. литератур

ния -живот на нашето малцин-
ство. на младата литература, пи 
сана на български език с Юго
славски дух и съдържание.

От

---------- ----------- -------------------------- ----------------------------------------------- 1----------Г -|Г1 |П|-||П.|ПЦТГД(1 Д|»--

— Карай|.;л._ иаМ^к. чмв^Дв-дЯЧ^гЯ 
Тодор, пус*9.1се,гклвк»|#<^^ч?РтМ«^»ЧГЛв8в!ИИ|^-»^^«^«Ю?' ,5

..
— Ситно, ситно, Донче1... — продължаваше все по-бързо, 

навика, чичо.,Тодор, по-гсрЪци-р. Калнрдн^рт ^мрра
Ще ЙъоГ ГЬпанч.станахд р н рб^я^.

* медн9‘-с *а-б^1^.зяз»вТ««ввл)и тигхорото, като че,лн подхвана. нЯ, ше1дац.да.,Чур.„ .. , 
коя . вихрушка.. „ '

Картинка беше,.чудна..Бсн- -^,Хай^ стига, стига: е, *■- 
чки. бяха притаили ; дъх.; Йа се 40 Тодоре! ,— завикаха женнте 
чуваше дикакЪр ,глас„ нн^ЪкЪв — Ситно,,,си^ро,,. Дояяр! ,,'—гяьаг»»
съпровождани,, отуукааехо,. на е -нм-

це... ДРЯ в тъпана н . едвам проЦ»-
х~ К^р.*51~ — нзаЧМ ,чичо —Не мога повече!йтаймтайяа т-
палтото ш разкопчал, рид^та, си, г»лор. нех.-гова ,беше посл.ед«>- 
С подуот?ррен?1. уста.,, дишаме- то му^ карай. -Той сп^я пребл-
^/м^Гпод^^ПЪ^ ****^*9л**в

същия. мо^т,

ха да издържат повече н зап®. чо Тодрр

мП йЗНОЙй ЧП 0пов, . *н
?

СТАРИЯТ ШОП
'.з. — Запей, бре,. Милке!...; За баШини сиви волове,

пей, дЪЩе!... Ти знаещ моята баШино Тежко имане..."
*педец,..он*зи. старата,, тъжната. — Ех, майчице, майчице!... 
13апей за Илчо..войвода, затво- Защо си ме майко родила!...
рен.® Цариградските зандан^., -йзвика чичо Тодор, и очите 

,;Молеше. .чичо Тодор внучката му се напълниха сЪс сълзи. 
1си,-.коЧто. стоеше, до .него. Той, прегърна Милка, наслони

— Братя, пийт?!... Пийте!... глава о рамото и тихо започна 
о—извика чорбаджи Митко, гра да я придружава. За него не 
бна шишето от масажа и го съществуваха повече гостите 
вдн|;н.а.(високо, Гостите станаха виното, ракията, сватбата. 

..грабнаха чащрте и шишетата целият се предаде на песента, 
от. маситр н започнаха да се която го омайваше, която го 

..чущи:, Милка почака докато те Трогваше до сълзи и водеше в 
Готврво посядат, на местата, са далечното минало на турското 
опр? ,се .с ръка о рамото на робство. А когато тя завърши, 

“чичо^Тодор и завънливкят. й той остана известно време като 
иглдс Отекца. в голямата стая. закован на мястото си.

„Дочула лй <;и, Станке, раз- Отвън долитаха звуците на 
4 ’ брала, кларнети и ударите на тъпа-
й дека е Илчо затворен на. В двора се бяха насъбрали
•’ във. Цариградски . зандани..." много младежи и девойки, кон- 

Песента, прекъсна' буйните то извиваяа кЪршно хоро. Бяха 
разговори и смехове, и всички дошли и от съседните села. 
погледи се отправиха към Мил — Хайде, чичо 1 одорс, хай
ка. Тя много приличаше на де да поведеш една ръченица! 
майка сн,— стройна, не много —навика бай Васил учителя. 
високал с буйни черни коси, Йз — Стар сЪм вече за ръчени- 
прд. бЯдата,, копринена блузка ците, даскале. Аз песента, пе- 
'нзпЪкваха набъбналите й вече сента я обичам, 
гърди, конто при песента бав- — Не си стар, хайде!... Хай- 
ночре-.надигаха н спускаха. Кръ де!...—завикаха останалите, 
глото .й рЩе, детско,, лице бе о- Вснчкн скочиха, хванаха чи- 
блЯно с руменийр, а големите чо Тодор и го повлякоха навън. 
черно-кафЯвн очи гледаха нЯ- — Цигани, елате тук, майка- 
къде в стената. ха ваша!—извика пияният ка

то кЮтук чорбаджи Митко. 
Шестимата цигани веднага

5

Той

;
/ с

;

,
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вори тЪпанджиЯта.
— Е, карай!,..
Няколко мЪже се хванаха за 

поясите, а навело застана' чичо 
ръка чичо Тодор н се приблн- Тодор, Хванаха се н жените и 
жн до стария тъпанджия Дон- скоро, се изви дълго хоро. Тихо
чо. — Музика не ми Трябва. и плавно като вълните на пЪл-
Само тъпана. Ти знаеш селско новодна река. 
то, старото шопско? Младежите се наредиха а

— Зная, — усмихнато отго- крЪг н, .като по договор, никой

дотичаха прн него.
— Свирете ръченица, чичо 

Тодор Ше води!...
— Не, чакайте! — махна с

-
■

„Продавай. „Станке, залагай чиаха да се пускат-от. хорото. живите шопи.



ВРАТСТВО

СНАБДЯВАНЕ НА ДИМИТРОВГРАД С МЕСО
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Славата на Димитрояград ка 
то градче, в кое-о 
месото са най-низки а цялата 
ни страна расте от ден 
Смята

Нашият коментар

Пред избори на рабошниче- 

ски съвеши скоро бъдеШе Ше се види пол* 
вата от отварянето ка нов*я ма 
гавнн.

НовнЯт магазин на ,,Ннша* 
се намира на плоЩОд „О- 

свобожденне“. Помещението е 
напЬдно реновнрано и снабдено 
с наП-нужннте технически и са- 
ннтарнн сЪорЪжиння. Продава- 

; чЪт, другаря Гнга, заяви, че 
' той ш.е вложи всички усилия 

новият магазин положително Ял 
повлияе вЪрху снабдяването на 
гражданите с месо.

цените на ф Мъки около запазвапе на цените 

ф Най-евтино месо в страната 

ф Оше една месарница

■. ;

През следващите колектива. Ако се 
такива доклади, Тогава мо
же да се очаква и едно ши
роко разискване,

ВЪв

на ден.
се за норка/но Язление 

че всяко семейство от Димит
ровград се е наело да снябдава 
някои свой

два месе
... И* Щ* се проведат избори »а 

нови работнически 
Теви избори 
и дии ксгато работнически
те сЪвети имат зад себе си 
десетгодишен опит. През те- 
ви десет години са разре
шели основните въпроси вЪв 
връзка с работническото са-

излезе с

сЪвети.
се провеждат

роднннт, приятел 
или познат, живеещ в далечен 
град, с

връзка с това, 
пред работническите сЪвети 
сТоЯт все по-сериоани 
сложни, задачи то всеки коле 

трябва добре да помис
ли кой Ще влезе в новите ор
гани па работническото са 
моуправление. Там трябва да 
влезат трудеЩи 
Ще знаят да се справят с вси 
чки вЪпроси па 
Тието и конто Ще знаят да 
се справят всички въпроси 
иа предприятието 
Ще знаят да съгласуват сво 
ите интереси 
на комуната, в която те ОТ 
деипа ден стават все по-ва- 
жеп обществен фактор.

Всички функции 
ляването се

евтиното и вкусно „ди
митровградско*’ месо. Обаче 
малко души знаят, че тази 
лярност Димитровград

180 динара I шава” откри свой магазин за 
продоуажба на месо.

| гнетата по цена от 
| по килограм, а месото продава-и по- Обаче

попУ | ме по 320 динара килограм. По | чуват се от много страни мне-
ппРя1,иол   „ дължи | добен е случая и с цената на ння, че в този момент за Дн-
тповГтеГон колГГ ’ Н°^Г;ер ! говеждето месо. Нашето прел- 
по-.тия" 'КТИВ Па -Търг» приЯТне купува едрия добитък
оаботиикя' :„°ЧНО На "ЯКОЛКО според предварително опреде-

. _ 0 ва “РедприЯтие. лените цени. Ако вземам н на
града с мСсо°СТ 6 Да сна®дЯват шите разноски за ветеринарни

д _ ‘ , услуги, кланицата, поддржане
„ р говор с с завеждащ на продавницата н пр. ние би 

клон от предприятието уз трябвали да продаваме месото 
надме за Трудностите конто тря кЪм 260 — 280 динара килог- 
бва постояно да се преодоля- рам обаче ние г0 даваме само 
ват през тия най-трудни за ме- по 230 динара. Тая „загуба”
яитт/' Вданетя° а МДССЦИ °2 го" разбира се, покриваме на дру- 

Друг Р Кирил Гнгов га страна. Искаме да нстъкнем 
ни разк за за „тристате зора какви са старанията нн да ва- 
около зап зване цените на месо пазим цените на месото.

През пролетните месеци от 
годината „Търгопрехрана” не

ктив

моуправление, с пашето сто митровград не е нужен оШе е- 
днн магазин, заШото и „Вид- 
лич” досега прекрасно е задо
волявал нуждите на граждани
те. Не са лн излишни разнос
ките около поддържането на о- 
Ще един месарски магазин? Це 
нитс и в единия, и в другия ма
газин са едни и същи.

Обаче ма и противни мнения 
на разбиращи се по продовол
ствието. Те казват, че в най-

папско развитие, с развити 
ето на нашите социалистите 
ски отношения.

В Теаи предизборни
сс, които Потребителите поздравиха о- 

м&гааин.тварянето на новия 
Измежду другото и поради то
ва, че сега Ще бъдее подобрено 
и обслужването прн продажба
та, което също е важно. Ще из 
чезнат редиците и бевполеаля»* 
То губене на време.

Дии
Щ* се обсъдят всички вЪпро 
си от копкретната практи
ка на работническите сЪве
ти, както н въпроси свърза 
ни с нашето самоуправление 
нзобЩо. През изтеклия десет

предприЯ-

и конто

с интересите
Б. Никеловгодишен перлод пашите Тру 

деЩи си доказаха сноята 
способност и уметнне да ръ 
ководЯт производството и 
разпределението в колекти
вите. Да споменем само ня
кои данни, конто говорят за 

. нараспалата отговорност на 
съветите при донасяне на ре 
шепнЯ: вноските вЪв фон- 
дояете на нредпрпЯта през 
1956 година възлизаха па 
68 милиарда, през 1959 го 
днпа се увеличиха па 145 
мнлиардЯ; за жнлиЩпо стро 
ителство предприятията пр
ез 1956 година отделиха из 
фопдоветс ва обЩо потреб
ление 400 милиона динара, 
а през 1959 годнпа — 18 
милиарда;

Работническите 
решаваха твърде важни вЪ 
проси. В тази рабоТа са за- 
СслЯзапн н положителни, и 
отрицателпн Я&лсниЯ. Не
обходимо е в тези дне пред 
изборите га пови сЪвети сси , 
ч о това да сс обсъди и да 
Се очертае бЪдсшата полити 
ка па предприятията и бъде 
Щите конкретни задачи па 

. работническите сЪвети. За 
да може Това да се проведе 
както. Трябва, досегашните 
сЪвети трябва да излязат 
пред работниците с обшир
ни и коикреТии доклади, ко
нто Ще могат да бъдат раз 
брапн т венчкн членове на

на управ 
намират днес 

рЪцете на работническите съ 
вети. Те

Едво предложениеТО.
— У нас е месото много ев

тино, може би най-евтино в ця. Езеро междт 
Пирот и Димитровград

решават какво и 
се произвежда, Те 

разпределят печалбите. С о-
как Ще

глед иа това членовете на 
колективите трябва да нзТЪ 
кпат такива

изворите за водопровод в Пи
рот. И идсЯта езерните напласт 
явання (тинята на дъното) да се 
нсползуват за горене нО нивите 
както се практикува в някои 
страни, не намери покрепи. 
Езерото по такъв начин остава 
неизползувано. Като се анас 
колко бедно е нашата област от 
кЪм макар п малки езерни ба
сейни, Щеше ли да има неШо 

бава от това, така да се па

Крупското езеро е един от 
твърде интересните природни 
феномени намиращо се върху 
терена на Пнротската обШкна. 
В действителност то и не е 
същинско езеро, защото почти 
цялото е обраснало с водни ра
стения н няма по- големи дъл
бочини. На места дори може 
да се премине в дълбоки боту
ши. Крупското блато се образу 
вало в далечни времена в една 
карстова хлЪтнатина помежду 
селата Крупец и Велико Село. 
Дълго е повече от един кило

лица които с 
дссегашпат,а си работа са 

доказали, чс могат да управ 
лЯт предприятието.

И именно затова и по 
предприятията на нашите ко 
муип-Босплеград и Димит- 
ревград-нашите трудеЩп сс 
трябва да анализират обсто 
Йко изминатия път, пости
гнатите успехи и допуснати- 

и да очертаят 
Ясно линиЯта на нашето по 
нататъшно стопанско разви- 
Те, което трябва да превъ
змогне досегашната стопан
ска изостаналост на нашите 
комуип. Пред иас са свет
ли стопански перспективи 
нашите предприятия Ще се 
разширяват и Ще се стро
ят попи фабрики. За да мо
же всичко това да се прет
вори в дело, нужно е в ра
ботническите сЪвети да бъ
дат избрани, енергични и 
способни работници, които 
Ще тласнат нашите прсдприЯ 
ТнЯ кЪм пови успехи.

по-ху
же, пред вратите на Пирот, 
Димитровград и околните села 
да блесне едно езерце — иа-

сЪвети
те слабости

вор на радости и окрепителон 
център особено за младежта и 
въдичарите.

Предлагаме следното: чрез ед 
дни, доброволна трудова акция, 
коЯто младежда да поеме вЪрху 
себе си, на долния край на езе
рото да се изгради един обик
новен бараж от пърст и камъ
ни, който не трЯбаа да надми
нава височина от 3—4 метра, а 
в дължина стотина метра. Рав
нището на езерото би се под- 
внгнало за 2—3 метра. При ви
соко равниЩе на водата езеро
то Щеше минимално да увеличи 
плоЩта на разпростиране и на
лее някои (малко) ниви. Расте
нията не могат да виреят в дЪл 
бока вода и сами по себе ЩЯха 
да изчезнат. Водната попЪрх- 
ност Ще бъде гладка и чиста. Шу 
ката, която жнвее само където 
има и вордни растения също Ще 
се намали, а аа нейна сметка 
прекрасно Ще се еразвЪдат ня
кои от многото видове пЪстЪр- 
ви, с които Югославия иаобил- 
ствува. Представете си сега и 
плажовете на долния край на 
езерото, кЪдетео водата Ще бъ
де по-топла, представете ся и 
множеството малки лодки и гои 
доли, конто тихо Ще плуват 
вЪб вечерния здрач и Ще приз
наете, че картината Ще бъде 
пленителна. Водните спортове в 
нашия край Ще получат пЪлев 
замах.

Предстои да се поразмисля 
и да се вземе решение. Въоду
шевлението за такъв почен Ще

метЪр, а широчината му се двн 
жи измежду 100 и 300 метра. 
От него изтича голяма вада, е- 
нергиЯта на коЯта е използу
вана за мелница и комеиорезнн- 
ца. Езерото се подхранва с нЯ 
колко моЩни карстови врела на 
горния му край. от които по- 
изпЪкват КЙошка и Бьркпните 
врела.

Крупското мочурите са посе
тили оЩе през 19 век учените 
Йосиф Панчнч, Цвиич* като по 
следният е дал е едно по-голя-

В месарницата

лата страна. Обаче ние сме на 
голяма мъка да запазим тези 
низки цени. Най-голЯма мъчно 
тия представлява високата це
на, коЯто производителите ис
кат за оооя добитък. Например 
ние понастоящем откупваме а-

За дейността на земеделската кооперация в Клисура

знае за почивка. Голям брой 
подобни предприятия от вътре 
шността на странатд изпращат 
свои хора на нашия терен, за 
да се снабдят с добитък. Тези 
доставчици купуват и заплащат

мо описание на самото мочури
ще. По отва време горния край 
на мочурището предстапЯзал 
същинско езеро, което имало 
голяма дълбочина. По-кЪсно 
поради обезлесяване иа околни
те хълмове .пороищата свлекли 
много земя и камъни и това гол 
Ямо „окно” (било застлано с пр 
Ъст, така че днес от него ня
ма ннто помен. Заличени са сле 
дите на една стара турска ку
ла — част от именито на един 
турски чифликчиЯ.

Състава на фауната н фло 
рата на този съседен на Димит 
ровградската община воден ба 
сейн е твърде поучителен за у- 
чаЩата се младеж, обаче за 
съжаление учителите не водят 
там децата на екскурзии.

Тука искаме да дадем едно 
кпоред нас, лесно осЪЩествс- 
мо и твърде полезно предложе
ние, което трябва да заинтере
сува обществеността както на 
Пнротската, тако и иа съседна
та Димитровградска община. 
На няколко пъти досега бяха 
правени проучвания и опити 
езерото да се преврне в моде
рен риборазвЪдннк. Изчислени 
Ята показаха, че посторениЯта и 
чистенето на езерото излизат 
много скЪпи и тази идея се 
напусна. Сш.о така нерентабил
но се оказа и каптирането на

много по-скЪпо на нашите зе
меделски производители. Пора- * 
дн тия причини не е изключена 
възможността в идните месеци
цената на месото да се покачи 
н в Димитровград.Производственият план преизпълнен 

с над 11 милиона динара ОТ МАГАЗИНА 
ИЛИ ОТ ПАЗАРЯ?

През тия раннопролетни ме
сеци продавницата на „Търго- 
прехрана” в Димитровград хар 
чи около 5.000 кгр. месо за е- 
дин месец или около 150 
на ден. На ченгелите има ви
наги месо в достатъчни коли
чества. Освен гражданите про- 
давинцат.а „Видлич” сн има св
ои постоянни клиенти и вЪц от 
града. Тука не става дума и за 
малкото купувачи всред насе
лението от околните на Дими
тровград села. Мисълта нн с 
за ония, лица най-често служа- 
Щн по Ж. П. и служебно пъ
туващите, конто почти ежесе
дмично посещават града н не 
забравят да се снабдят с по 5 
— 6 кгр евтино месо.

ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА КООПЕРАЦИЯТА
I псрациЯта е засадила своя ово

щна градина върху площ от 5
орират оЩе 20 хектара посиЩа, 
Ще се набавят оЩе 50 доброка 
чествени свине, около 400 ко
кошки и пр.

Успехите

Към края на месец март коо
перативният сЪоет на земедел
ската кооперация в Клисура 
проведе годишно отчетно събра 
ние, на което се донесоха пла
нове за работа и през тази го
дина. .

В'доклада н разискванията се 
подчерта, че клисурскЗта 
рацня е постигнала завидни у- 

вЪв всички свои сТопан-

кгр.
хектара' а на своите кооперато
ри е разделила повече от ^.000 
овоЩни фиданки. През минала 
та година кооперацията успя да 
мелиорира около ЗЦ. хектара мо 
чурливи пасища от които фу
ражният добив сега значително 

! Ще се увеличи. За същата цел 
! — подобрение на пасищата и 

ливадите

кооперацията 
щяха да бъдат оЩе по-значи-

на

телни око изпълнението!; на пла 
ковете й ръководеше лице с ви 
соко образование — специалист 
по змеделското стопанство. По
ради липса на кадри управата 
е задЪл!жена тази година да 
стипендира няколко лица, кои
то след завършване да постъп
ят на работа в кооперацията.

На заеданието на кооператив 
ния съвет присЪствуваха и 
представители

коопе

спсхи
скн клонове. Така например из 
купуването на земеделските про 
изведения от производителите

240% в

кооператорите са
3.000 кг.получили н повече от 

изкуствени торове.
В значителна степен е пов-

бъде на лице.
Да напомним, че в околността 

на езерото йМа отлични ливада 
и местности. Горите са намале
ни, затова и залесяването на 
околните брегове трЯва да въ
рви ведно с повдигане на езер
ните съоръжения.

цели
1958 година. Коо-

е нараснало с 
сравнение с дигнат и уроюена на животно

въдството н птицевъдството. У 
правата на кооперацията е на
градила ония свои членове, кои
то са постигнали най-добри ус- 

в отглеждането на здрав 
и доброкачествен добиТкЪкс с 

45.000 динара. Оборите 
на кооперациятае са сега снаб 
дени със сто прасета от прочу 

„Моравка". Же-

Основнняи а
НОВ МАГАЗИН 
ЗА МЕСО

съюз на земеделските коопера
ции и Змедслската банка от 
Враня.

\!алъ < йорНреШ
Преди една — две седмици 

и земеделската кооперация „НнДЯДО ГЕОРГИ-
куриеръш

пехн
Славчо Игнатов с. к.

около

дна след друга... През 1955 го
дина, когато димитровградският 
театър взе участие з съзтеза- 
нието с останалите любител
ски театри от НРС. за бав 
Истатко се Явиха отзиви и в 
централния печат. „Играта на 
актьорът Станучов е на едно 
по-високо равниШе от тая на е 
дин среден самодеец ’ — пише
те там. „Христо Ботев” спече
ли сЪзтезанието в Алексинац 
1952 година, а също и в Ниш 
1955 година. Същата, 1955 
дина между 78 самодейни 
ктиви в НРС „Христо Ботев" 
зае осмо място в проведеното | 
сЪзтезание и беше високо оце- 

м _ „ т-лкува,Л нен. Същата година „Христо
“•а"ИГов! слава : ■ Ботев” отпразнува 25-годишни-
„Зона Замфирова . „Раздяла- Ят юбиАей „а своЯ член-самоде 
та на моста , „Печеа-чбари и ец Истатко Станулов и по по- 
др. Най-трудните роли рбикно- вод на това тЪржесТв0 му п0. 
вено се падаха на бий Истатко. дари хубав радиоприемник.

Обаче същинска свободна Бай Истатко не спира да ра- 
животворана театрална дейност боти в своя теГЬр, нито е яЯ- 
» града настана след освобо- кой в състояние да го откъсне 
жденнето. Всяка годпка се дава

Всеки бурелчанин позна
ва дядо Георги куриера_на 
местната канцелария в По- 
ганово. Вече три години той 
ивпЪлннва. своята длъжност 
с усърдие, което заслужава 
похвала. Интересно е че дя
до Георги има седемдесет и 
една, година, ко има лека по 
ходка сякаш има 20 години 
Той изпълнява няколко длЪ 
жности:. куриер, пЪдар, раз- 

... Никога не е без ра
бота. Той разнася призовки 

осведом-

В една малка странична кан
целария в сградата на Общин
ския народен отбор в Дими
тровград, притеснен между го
леми гь стоманени сефове и сед
нал зад бюро, върху което ви
наги се намира купчинка окръ
жни, писма н папки с цифри н 
изчисления, от ранна сутрин До 
последния час на работното вре 
ме, а не е рядкост и след него, 
работи педесетгодншния каси
ер на Общинския народен от
бор другаря Истатко Станулов.

На пръв поглед, през ума ви 
Ще мине, че вие се намирате 
пред строг, бездушен админи
стратор, който освен за цифри
те в бюджета на комуната ни
що друго нс знае, ннто има ип 
тересование. Особено виновни 
за такова впечатление са очи
лата му, които винаги стоят у- 
висналн върху орловия му нос 
от 7 до 14 часа, когато той ра
боти с перо и молив в ръката 
си и рядко повдига погледа си. 
Но ако сте влезнали при бай 
Истатко по време на някоя крат 
ка почивка, тогава нЯама да на 
мерите оня строг служаШ. По
питайте го нещо за риболова н- 
ли самодейния театър и вне Ше 
се изненадате от широката му 
пленителна усмивка, 
сЪЩиЯ миг огрява лицето му. 
Спортният риболов ■ дейността

Портрети на наши трудещи се...тата порода 
лаещите да сее занимават с пти 
цевЪдство производители полу- 

кооперацията към 200 
„Легхорн".

1 ри десетилетия със само
дейния шеашър

чиха от
пилета от порода

За отбелязване е, че земедел 
ската кооперация с голямо раз- 

всЯкЪкЪвоказвабирателстш-о 
вид помоЩ
кооперация. Миналата 
тя отпусна помоЩ в стойност от 
100.000 динара, за да могат у- 

установят об- 
птичарник и о-

на самодейния театър „Христо 
Ботев” са двете „слабости” на 
бай Истатко.

С топла усмивка, с ведър н 
шеговит тон той е способен с 
часове да ви разправя, в свобо 
дното си време, за несгодите му 
и успехите в риболова или за 
дреболиите из живота на сце
ната. Това е вече друг Истатко 
известният въдичар и пЪрвене- 
цът на самодейния театър 
„Христо Ботев”.

— Ех интересувате се кога 
станах артист? Млад бях, на 
всичко бях способен тогава, а 
сега, право да сн кажа, не мога 
навсякъде да стигна. Но и то
гава, през тридесетте години от 
тоя век, трябваше много труд 
да вложим, за да се възобнови 
театралната дейност в града и 
ние да успеем, 
през годината, да 
пред сЪгражаданите ни. Да не 
ви разправям за пречките, ко
ито среШахме от страна на то
гавашните режими. От тогава

и на ученическата 
година

театъра не сЪм напускал.
Белокосият доаен 

тровградскнте артнетн- 
дейци е участвувал почти вЪ»

на дими- 
само-

енлен гонениците да си 
разцов пчелин, 
бор, в който да развъждат сви 

зайчета.
Въпреки значителните 

Тижения в дейността на коопе
рацията през годината се очерта 

нЯкои слабости. Така на- 
малък брой членове не 

плана по мелиорира 
пасиЩата. Пропуск на

всички пиеси, конто театърът е 
представял. Димитровградчапи 
от по-старите генерации си оЩе 
спомнят внушителните образи, 
конто бай Истатко е

коле-спешни телеграми, 
ява селяаннте за събрания 
и сказки, а когато селяните 
се готвиха за неотдавнашни 

Ниш, той събуди 
които

не и пос-

я митинг в 
през ноЩТа 
трябваше да пътуват с вла-

всички
ха и
пример, 
изпълниха 
нето на А 
кооперацията е уи че оЩе не е 

редове н 
девойкй в по

ка.
В дните на предизборната 

кампания дядо Георги има
ше много работа. В тези дни 
той просто бе неуморим.

Този старец има две го
леми

своитеобвханала в
всички младежи и 
напреднала възраст.

През настоящата година коо 
перацията Ше орнганизнра обра 

40 кошери. Заса 
малки опитни площи 
малини н с нетЪрпе- 

очкаа какъв резултат Ше

от него.желаниЯ: да светне е- 
селото и да ха по няколко нозн пиеси. Пре- На тазгодишния ф 

стижЪт на „Христо Ботев" па повод на 25 май-П 
расна високо и извън Дими-

естивал, по 
разника на 

младостта, верните зрители ва 
тровград, в съседните градове. „Христо Ботев” Ще имат въа- 
Тези успехи измежду 
се дължат и на самоотвержена
та, безвъзмездна работа

влектрнчество 
проработи рудникът.

__ Когато започне да ра-
инженерЪт 

Белград

зцо» пчелин с 
дени са нботи рудника, а 

Жнка Гьоргевич от 
нн даде надежда, и когато 
светне електричеството, Тога 
в а аз, пък н цялото село 
Ще запеем н*ва песен! — ка 
заа дядо Георги.

поне ведна.ж 
нзлезпем

другите можност отново да видят бай 
Истатко в една от главните ро- 

н на ли на пнеската и да му честит- 
другаря Истатко Станулов. Пи- ят началото ва четвъртото де- 
еси от Югославски сЪвеГскн, сетилетие като член на дими- 
български автори се редуват е- тровградският самодеен театър.

с ягоди и
ние се
покажат. Планувано е коопера
цията рез 1960 година да взе 
ме мерки за угояване на 100 
глави едър добитък н 500 бро-
Я овце. Освен отова Ше се мела

коЯто в

М. Фнлшдо»



БРАТСТВО
в

Успехи на земеделската коопе
рация „Напредък“ - Босилеград

Разговор с др. Стоян Снмич, директор на тютюневото 
,.Нишавска долина“ в Пиротпредприятие

В близко бъдеще: тютюневи иланшации ботата на кооперацията н 
ел решене аа вайкане на 
милиони и 494 хиляди дмнар* 
кредити аа провеждане на аг. 
ромелиорационни 
за подвигане на 
пчеликс и пр.

През 1959 година

%ф Фондовете на коо
перацията увеличе
ни 120%

ф 374 милиона капи
тални вложения.

ф Гогема ов 1ЦНИ гра 
дини.

гашниЯ застой, който има вре
менен характер, аз се надявам 

тютюнопроизводството

се вложат усилия производство 
то да не намалява, но напротив 
да се увеличава и модернизира.

♦ Защо нонШракШиранеШо ще бъп.* изпълнено само с 70%?
• В Димитровградско съществуват условия аа ПланШажно 

ШюмюноПроазводсШво.
меропрняти

кооперативен
в

коопер*.
цията сдружена с частните про. 
изводители засади орехови ф». 
данни на плот 422 хектара „ 
повдигна ябълкарник на

НАСКОРО НОВ НАЧИН 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Във връзка със завършено
то контрактнране за производ
ство на тютюн през 1960 го
дина, отнесохме се до директо
ра на тютюневото предприятие 
в Пирот с въпрос — защо през 
тази година по-малко пронзво- 
мнтели Ще отглеждат тютюне
вата култура, въпреки че тя се 
показа

площ
3 хектара в местността „Кре. 
миково". В това мероприятие 
кооперацията вложи повече от 
един и половина милион дина. 
ра. Засадена е оЩе една 
на градина от 8 хектара, 
не бе запланувана ва 1959 го. 
дина. С помощта на 
самооблагане повдигната

На въпроса какво мисли за 
сегашния начин на тютюнопро
изводството другаря Симчо ка
за следното:

— Сегашното тютюнопроиз
водство не съответствува на 
нашата обществено — стопан
ска система. Както и при дру
гите култури, така и тук орга
низацията на производството 
Ще претърпи известни промени. 
Става дума за плантажно 
тЮнопронзводство, за създава
не на едри тютюневи компле
кси, върху конто да сс оглож. 
да тютюн на сЪвреме.-ш начала 
II с прилагане на нужните агро 
технически мероприятия. Този 
нов начин на производство мо
же би Ще предизвика сЪпротив 
ленне и в първо време намале
ние на производството на тю- 
тюн, но от друга страна при 
такива условия качеството Ще 
бъде подобрено и цените Ще 
бъдат по-високи. Тютюнопрои
зводителите всъщност би се съ 
Юзнли със земеделските коопе
рации, а помощ би давали и 
тютюневите предприятия и де
ловите земеделски съюзи. Ин
структивната теренска служба 
на предприятието би влязло в 
рамките на земеделските коопе
рации. Всичко бп било под над 
зор на тютюневото предпреня- 
тне.

заседа-На неотдавнашното 
ние на кооперативния съвет на 
земеделската кооперация ..На
предък" беше отчетена дей 
тта на кооперацията през

и очертани задачите 
година. Бе изтъкна-

овощ,
която

нос-
1959

.като най-рентабнлна.
година местното

е и о.
воЩна градина в с. Гложйе (1,5 
хектара) и в с. Груинци—план. 
тажна овоШна градина от 20 
хектара.

Меринизнране иа

—- Причините са, каза др. 
Снмич, от обективен и субектн- 

яарактер. Преди всичко тря 
бва да се изтъкне, че миналото 
дншннте полевЪднн култури да 
доха- отлични добиви, та по 
този начин хората разреешнха 
своите домашни въпроси и се- 

нскат да отглеждат тЮ-

през тази
то, че кооперацията, макар 
няма големи парцели и че ра- 

дейност в планинска об-

че
вен

звива
ласт, е постигнала значителни 
успехи. Управителят сЪвет на 
кооперацията се с събирал ре- 

и разглеждал въпроси

тю.
о»цете е

проведено само е селата Рай. 
чиловци и Радичевци.

Проведено е и зимно 
кане на 30.000 овошки.

През миналата година бях* 
увеличени доставките на изку
ствен тор и на сорТнк семена.

Върху своите парцели коопе
рацията през миналата година 
постигна добри резултати в ве-

довно
свързани с дейността на коо
перацията.

Кооперативният

Във тютюневото предприятие в Димитровград

Това пзнекоа нашият развой, а 
това диктуват и условията, п 
Димитровградско. Въпреки се

га не
тЮн. От друга страна контрак- 
тирането стана, в дните на пре
дизборната кампания, когато се 
говореше за стопанския развой 
на обЩнната. Откри се перспе
ктивата на промишлен развой, 
на приемане на нова работна 
ръка н мнозина се отказаха от 
производство на тЮтЮна, за да 
бъдат свободни и да могат да 
постъпят на работа в новите 
предприятия. Обаче колкото и 
да се развива общината т.е. не
йното стопанство то не може 
да приеме всички желающи, не 

излишека от

пръс-
Димитровградско тепЪрва Ще 
се развива и модернизира—за 
върши другаря Стоян Снмич.

съвет е и-
годииата редица знеемал през 

даниЯ, на които е проследил рам. м.

Модерното стопанисване — печели 

все повече привърженици меделското производство н По- 
каза на частните производители 
как могат да осъществят по-го. 
леми приноси.та на земеделската коопе

рация предизвикаха по-голЯ- 
м иитсрес и всред останали 
те стопани. Те започнаха 
все по-често да 
в помеЩепиЯТа на коопераци 
Ята и да тЪрсат различни 
сЪвеТи, помоЩ и да се раз
питват за условията па сдру 
жаването с кооперацията.

Земеделската кооперация 
„Напредък” издигна своя 
престиж в крЪга па вемедел 
ските производители. Очак
ва се в най-скоро време бро 
ЯТ на новите кооператори 
значително да се увеличи.

БоЯп Алексов

Не е далече времето, кога 
то селяните н частните сто
пани се страхуваха от влиза 
пето в кооперациите н бяха 
кораво убедени, че съвреме
нните пачиин на обработва
не на земЯта не доносят пол 
за. Обаче, сега положение
то се коренно измени. На 
сЪмпсипЯТа дойде край, сто-

нс на изкуствени торове. 
Бай Занко се зинтересува 
за тези иачнпениа на специ
алистите и отиде па ливада
та да види какво става. ТоЯ 
ден работпиците извршава- 
ха предвидепото зимно на
торяване. Седемдссетогодиш- 
ноя старец остана да ги наб
людава как работЯт вЪпре-

През миналата година коопе
рацията е увеличила стокообо
рота в своите магазини с31% 
повече отколкото е било запла
нувано, а благодарение на до. 
ходите през миналата година е 
дошло и до увеличение нае сре 
дствата във фондовете, конто в 
сравнение с 1958 година са на 
раснали с 62%, така че сега се 
разполага с 5.607.000 динара.

Всички тези данни говорят 
че кооперацията е постигнала 
значителни успехи в своята дей 
кост и че е намерила истинска
та и изправна насока -във рво 
щарстоото и животновъдството 
които отрасли имат най-подхо- 
дЯ1Ди условия за развитие в 
района на Босилеград.

Тая година в съдружие с 
частните производители тя Ще 
постигне нови, по-крупнн реаул 
таТи в тня отрасли.

дохаждатможе да приеме 
работна ръка в селото. Ето за
що е за препоръка нашите зе
меделски производители ода не 
се отказват от отглеждането на 
тютюневата култура, която се 
оказа много изгодна. При от
глеждане на тютюна намират 
работа н домакините, и по-ста
рите лица, и дори децата, ко
нто не могат да очакват да бъ
дат приети в някое предприя
тие.

паниТе доброволно п без 
принуда тЪрсЯт помоЩТа на 
земеделските кооперации и 
горсЩо желаят да сЪтрудни 
чат с ТЯх. Змедслскитс коо
перации на практика доказа 
ха, че са искрспн приятели 
на стопаните, които им же
лаят само добро, и прават 
всичко да увеличат лпчниЯ 
им доход. СелЯпиТе се убе
диха, че научните мропрнЯ- 
тпЯ, които прилагат при об
работка на змедслскитс пло- 
Щн, повдигат добивите оТ 
земеделските култури, че 
науката всекидневно пости
га все по-големи успехи.

Едип „неверен Тома” бе
ше и пЪрвпЯТ днес коопера
тор в Босилеград дЯдо Зан
ко Глнгоров. Но Я сега попп 
тайте дЯдо Занко какво ми
сли!

чувствувате вле. 
знаеше, че него-

ки, че се 
Сега вече 
вата ливада следваЩоТо лЯ-

С оглед на специфичната ра
бота при отглеждане на тютю- 
на-от производителя и предпри- 
ятиет

То Ще покриЯт качествени 
Тревни фуражни расТеннЯ. а 
не конска опашка.

трябва да се меняват 
сегашните обществени показате
ли за тютюнопроизводството. 
Този въпрос сега се обсъжда и 
за него са заинтересовани Глав 
ниЯт съюз на земеделските ко
операции, Съдружениего на тю 
тЮневат^, промишленост и тю
тюневите предприятия. Навяр
но че наскоро Ще се приемат съ 
ответни решения и Ще се преми 
не към създаване на такива 
плантации които в пЪрво време 
Ще имат характер на опигни 
парцели.

Този жест на кооперато
ра дЯдо Запко н начинания-КОНТРАКТНРАНЕ 

ДО 1 МАЙ

Завършено зимното иръскане 

на овощните дръвчета
С оглед на това, а и на пре

дишните традиции, предприяти
ето реши контрактнрането да 
продължи до 1 май, за да имат 
възможност нЯкон пронзводите 
ли и по-кЪсно да се определят 
за производство на тютюн.

— Ние смятаме, подчерта др. 
Симич, че и покрай това наши
ят план за контрактнране Ще 
бъде изпълнен над 70%.

Към директора на тютюне
вото предприятие се обърнахме 
н с въпрос за перспективите на 
тютюнопроизводството в Дими 
тровгтрдската комуна. Той под 
черта, че тютюнопроизводство
то у нас има добри условия и 
че нашите тЮтЮни добре се 
продават. Предприятието поч
ти няма непродаден тЮтЮн. На 
шите тютюнопроизводители ст
ават все по-добри и нашите 
тютюни не отстъпват на маке
донските.

Най голямото 
Боснлеградско 
градини
на които понастоящем се от
деля най-голЯмо внимание.. Гла 
вната оолЯ за развитието на те 
зи стопански отрасли играят зе 

кооперации в Бо-

сЯт от техническото ръковод
ство на кооперацията ръчните 
и моторната пръскачка за пр- 
скане на своите градини, както 
и различни химически препара
ти: креозан н други. Дори се 
случва с дни търпеливо да ча
кат и на ТЯх да дойде ред за 
машините.

богатство на 
са овоЩните 

и животновъдството. Б. Ал.

НАШИ ВЪЗМОЖНОСТИ Поганово
Резултати от изборитеВ нЯкои райони на Димитров 

градско съществуват условия 
за създаване на такива компле 
кси. Това особено важи за тЮ-

меделските 
снлеградско. В началото на сво 
ята дейност, когато те започна-

Дядо Занко Глнгоров по- 
стЪпи в земеделската коопе
рация сЪс своЯта мочурлива 
ливада, върху коЯто преди 
година две най-много расте
ше конска опашка. Спецнали 
стите по земеделското сто
панство изпитаха сЪсТава 
на почвата от дядо Занко- 
вата ливада н след това при 
стЪпиха кЪм подобряване иа 
нейните химическо п физи
чески качества чрез прилага

Изборите вг. Поганово мина 
ха под знака на народно весе- 
лие. Всички избиратели от се 
лото гласуваха в предобедниТе 
часове. От предложените трима 
кандидати-двима са избрани. 
Най-много гласове получи Спас 
Денков (439), следван от Ге
орги В. Димитров (304). Пер
са Релева получи 204 гласа.

За отбелязване е, че изборна 
та комисия намери само една 
бюлетина без важност.

За двадесет дни бяха напЪр- 
сканн повече от 30.000 стъбла 
с машини и апарати, които час
тните стопани наемаха от боси- 
леградската земеделска коопера

тЮниЩата в градинско, лукава- 
други полета. Разбира се ха да прилагат съвременни а- 

гротехнически мероприятия за 
опазването на овоЩниТе гради
ни, например пръскането на 
короните' на овошките с крео
зан, частните стопани се сЪмня 
ваха в ползата от тези начине- 
ниЯ. Сега се стигнало до там че 
стопаните сами отиват да тър-

чко и
това не значи, че в планинските 
райони няма и понататък да се 
отглежда ТЮтЮн на отделни
парцели.

цня.— Тютюнопроизводството в 
Димитровградско, макър и мла 

сега много добри
Науката извоюва пЪлна побе 

да над консервативността н не-до, показа до 
резултати, то стана вече тради
ция, показа своята в-исока рен
табилност и затова трябва да

всжествоТо.
Б. А.

Щни дръвчета (дълбочина
та на засаждането трябва 
да бъде същата, на която 
са фиданките били в разсад 
ника),

— В лозята трябва да се

дин декар; разстояние по
между редовете 20 — 25 
см. разреждане 10 — 15 см 
в една редица; дълбочина 
на засеждането 2—3 см.),

Месечна
се засажда всеки 
започвайки от март (нужни 
са семена 10—15 грама на 
един метар квадратни; дЪл- 
бочна 1 см.),

Грах (нужно количество 
семе за един декар 8 — 20 
кгр., разстояние помежду 
редовете 60 см., разрежда
не 4—6 см., дълбочина 5—6 
см. Ако е сеитбата в трапчи 
нкн, то се поставят вкупом 
по 4—5 семенца),

Зелен фасул, ранни сорто 
ве, сеят се кЪм края на ап
рил (нугжно семе за един де 
кар 10—25 кгр., разстояние 
помежду редовете 50 см., ра 
зреждане 10—12 см., дълбо 
чина на засаждането 4—8 
см.).
Картофи (за един декар 160 
— 180 кгр., разстояние по
между редовете 60 см., раз
реждане 40 см., дълбочина 
на засаждането, 8—10 см.),

Краставици — за ранен 
добив се засяват кЪм края 
на месеца (за един декар 
нужни са *200—300 грама се 
мека, разстояние помежду ре 
довете 1—1,5 м., като се ела 
гат 4—5 семена в една трап 
чинка на дълбочина 2 — 3 
см.).

Тиквичките се също засея 
ват към края на април (за е 
дин декар се употребляват 

гр. семена, раз

стояние помежду редовете 
1,5 м., а помежду трапчнн- 
кнте в един ред 1 метар).

животновъдство,
— Работния добитък до

бре да се храни с прибавка 
на концетриранн храни. На 
добитъка прдстои трудна 
работа, която трябва да из
пълни.

— Отбор на агннЩата, ед
ните от които се оставят за 
развъждане, а другите за 
таене и пр.

— Насаждане на квачки; 
за отбора на яйцата, конто 
Ще се мътят писахме в ми
налия брой ка вестника,

— Прехода от суха на зе 
лена храна на добитъка трЯ 
бва да бъде последователен, 
а не рЯзЪк.

КОШ РОбОЮ ВИ ОЧОЕПШ««и тв месец април:ША/АШ репичка, която 
14 дена.продължат и зав-ЪрЩат ме

роприятията от миналия ме
сец (отгЪрЩане и подрязва
не),качнн се намалява изскубва 

нето на растенията.
Вършат се необходимите 

приготвления за борба сре
щу плевелите в житата. Най 
-добър период за първото 
пръскане на пшеницата е в 
момента, когато тя започва 
да се разклонява т. е. когато 
тя порасне 10—20 см. Пърс 
кането трябва да се извър
ши в< мирно време, когато 
не съществува възможност 
през деня да превалее дъжд. 
Средствата за борба срещу 
плевелите (неосан и др.) 
взимат се в количество 150 
— 250 гр. на един декар ве
дно с 30 — 80 литара вода. 
Ако са в житата поникнали 
повече плевели, взима се по- 

разтвор (250 гр.) С

сметка за дълбочината,ЗЕМЕДЕЛИЕ: жи
на която се поставЯват семе 
ната. Най-добрата дълбочи
на изнася 6—8 см. Ако се 
засаждането на царевицата 

семената

— Пролетните студове 
могат да нанесат непоправи 
ми Щети на лозарството и 
овощарството, затова стопа 
ните трябва да имат приго
твени слама и подходящ тор 
който се запалва Щом настъ 
пят студените утра.

Правят се последнитее пр 
нготовления за сеитба на про 
летните култури; Проверява 
не кЪлнЯедостта на растения 
та. Проверката се извърш
ва по следния начин: взи
ма/г се 100 зърна от изпит
ваната култура и ги засаж
даме I» съдове с пясак в пра 
вилни редици. След като ги 
залеем поставяме ги на топ 
ло и с достатъчно светлина 
кътче в стаята. Всеки ден 
съдовете орЪсЯваме с малко 
вода, за да не изсъхне пЯсЪ 
ка и не се навреди на кълня 
емостта на семето. След се
дем до десет дена изчисля
ваме количеството на покЪл 
натите зърна, като по такъв 
начин установяваме процен
та на кълняемостта на испи 
тваната култура. Семето е 
добро ако овесЪт има кЪлнЯ 
емост 90%, царевицата съ- 
Що 90%, конопът 85%, слъ 

85%, граорица 85%

извършва ръчно, 
се поставят вЪв всяка трета 
бразда. Изкуствени торове 

-за хибридната царевица се 
хвърлят в следните количе
ства: суперфосфат 20 кгр. 
върху 1 декар, като едната 

10 кгр. да се

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВО- 
ДСТВОполовина т. е. 

разхв-ърля преди ора 
нето, а втората половина в 
браздите предшествуваЩн в 
наЯ в коЯто слагаме семето. 
Нитромонкал 10 кгр. върху 
декар и то едната половина 
от това количество се слага

— Ако оЩе не сме напра 
вили сеитбата на разсадни се 
мена (домати, чушки, зеле, 
прази лук и др.). нужно е 
веднага да го сторим в то
пли или полутопли лехи,

;— Сеитба на зеленчукови 
култури, които се засяват 
направо върху подготвените 
плоЩи:

» браздите, предшествуваЩн 
ония в конто ге слага семе
то, а втората половина се да 
ва по-кЪсно, по време на пъ 
рвото запрашване. Трябва 
да внимаваме изкуствените 
торове да не се поставят на 
дъното на браздите, но да 
паднат върху гърба на пре
дишния пласт пръст, нзро- 
вене с плуга.

ЛИВАДИТЕ И 
ПАСБИЩАТА:

силен
унищожаването на плевели
те се увеличава и производ
ството на културите до 50 
кгр. от декар.

(нужно за е- 
дин декЪр семе в количес
тво 600 — 700 грама, което 
се засажда на дълбочина, от 
1 — 2 см; разстояние поме
жду редовете е 20—30 см), 

цвекло, ранен сорт, (за е- 
дин декЪр нужно е 50 — 
100 гр. семе, което се поста 
вя на разстояние 15 — 25 
см. от една до друга купа- 
чинка, а помежду редовете 
разстоянието изнася 30—40
СМ.).

моркови — Ливадите и пасбищата 
трябва да се почистят от 
мравуняците, къртичниците 
камъните, търните и ДРУгИ 
нечистотии,

ОВОЩАРСТВО И ЛОЗА
РСТВОнчоглед 

люцерната н детелината по
— Окопаването на овощ

ните дървчета в случай да 
неможе да се обработва ця
лата градина.

— Варосване на дървче- 
тата, което ги запазва от 
преждевременно вегетиране 
и от различните вредители, 

— Засаждане на нови ово

/0. — Брануване на лнвади-
коетоПрез втората половина на 

април трябва да започне 
сяването на конопните кул
тури (за един декар е нуж
но 8 кгр), бостанът (4—-5 

трапчинка), 
царевицата (3 кгр на един 
декар). Особено при хибри
дната царевица да: се дър-

В началото на този месец, 
ако е сухо времето се извЪр 
шва завлачване на 
посеви. Употребяват се желе 
зни брани остриетата на кои
то се обрщат назад т. е. в 
обратна посока от посоката 
на завлачването. По такъв

те с желязна брана, с 
се подобрява добива ка *Ре

за-
есените

ва и сено.
— Прекъсва се напасване 

ливадите.

Инж. М. Мавовло»

семена в една
то на добитъка в

Репички ранен сорт 
(3—4 кгр. семена върху е- 300 — 400
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МАЙДАНПЕКНАШИ СЕЛА
В котловина, набраздена от 

поройни долове, на ОГРОМЕН МЕДОДОБИВЕН КОМБИНАТпет киломе 
тра североизточно от Босиле
град, между градини и овЩни 
дръвчета, се намира село Из
вор. Село с хубав извор — 
шма, с около 120 къщи и ня
колко махали: Брекиве, Суши- 
ца, МуТавджиница, Джоргов- 
ци. Дълга орница. Селото е ра
зположено край границата. Не- 

се намира мес- 
където ста-

Майданпех, вли както често 
го наричат „Проект Майдая- 
пек", израства в един от най- 
големнте рудници за медна ру- 
руда не само нашата страна но 
и в Европа, а заедно с Бор Ще 
представлява комбинат от све
товно значение. В недрата на 
непроходимите планини в Изто
чна Сърбия се крият огромни 
количества мед (на 300 милио
на тона руда).

Богатото находище на това 
Социалнстнче- благо от древни времена е при

вия сЪЮз са дали повече от вличало вниманието на римля-
700 трудодена доброволна ра- ни, сасн, княз Милош, австрий
бота при повдигане на комле- цн, англичани, белнйгци, фран-

, кенн орехови насаждения. Те цузи и германци. Идвали са
; са участвували и в други ак- ! тук, отнасяли онова, което са
I Ции: поправка на пЪтиЩа, по- ^ могли и бягали пред разгневе-
| строяване на чешми и постави 
1 благоустрояване на селото.

ннческа работилница, в който 
машините са вече монтиран», 
голям гараж за багери, булдо
зери н камиони, както н нЯкои 
Други обекти.

И културно-битовите потреби 
на жителите от Майданпек са 
на преден план. На мястото на 
някогашното селце се очерта
ват контурите на бъдеЩиЯ град 
в който Ще се намира киноса
лон с 400 места, дом 
рата, болница н други обектн 
на културно-битовото равннЩе. 
Ще бъде прокаран водопровод 
н канализация, 
строителство има една отличите 
лна черта: Поради ограничено
то пространство тук се строят 
само многоетажни сгради. За 
благоустройството на рударско
то селнЩе са вложени около 4

че-

сърби и българи 
приятели. И

са технн не- 
днес селото може 

да се похвали с високо 
ческо съзнание и с борбата сн 
за превъзмогване на векочзна- 
та изостаналост. Понеже зем
ята им е обедняла, а горите 
проредени, младежите се ориен 
Тират КЪМ .училищата. Почти 
всички младежи на селото са 
ученици. Селото до сега (от о- 
свобождението) е дало 15 
Шисти, а В момента има по сре 
дните училища 15 ученика. Се
ляните днес често пътуват към 
Скопие. Враня „ Босилеград, 
посещават кинопредставлення’, 
живеят един 
пот. В селото 
някога къщ{, със 
криви. Строят 
ли!Ца с модерна покъшннна. И 
облеклото с с'Ьвременно —

е изчезнала.

исква се въпроси за подобре
ние на селското стопанство, за 
лесЯване,

I та на изкуствен тор, 
; ние са добивите на

далеч от него ^ 
тността „Славче

традиционните среши на

увеличе-: пшеница н 
царевица, отглежда се породист 
добитък, създават се плантаж-

полити- повдигане на. новиват
населението от даете страни на 
границата.

; овощни градини, 
; и пр.,

мелнориране 
па се завършва с прегле

да на международната обстано- 
| с последните събития в 

Индонезия или Индия, в Ан- 
1 глия или Куба. Днес вече и за 

нашите селяни не съществуват 
далечни и непознати страни. 

| Еднакво се следят събитията в 
1 съседнаБългария 
I чнатаИндиЯ. Особено

ни овоЩни градини. 
Членовете наIИмето на на култу-селото не е случай

но. Изворът дава хубава 
която ив своя пЪт 
тика воденичкй. В 
НИЧКИ, които действуват роман 
тично, се мели пшеница и царе 
ИИЦЗ, онези, които чакат мли 
оото разправят легенди за се
лото. .. .Преди този извор да 
се поЯви, на 
голямо езеро, 
непобедим бик, Обаче, мЯкакЪв 
циганин прикрепил на 
тс на един вол железни „бадо 
вс'\ с които непобедимият бик 
бил победен. Със смъртта ца 
бик»а изчезнала н водата. Яви
ла се сетне пЪв внд на три из- 
ьора — Трекляно, Руйно и Из- 

* нйр. Пак според предашето из 
рчПнн най-напрсЛ живеели в 

..СлавиЩе”. Това сслиШе било 
от римски произход ц по вина
та: на нЯкон селището потъна
ло н хората се разбягали. Сед
мина се заселили в местността 
па сегашния Извор заради 
Савата вода. . .

вода, 
движи десе- 

тези воде- I
Жилищнотови-

и в дале- 
жива ак- ния народ или други нашестве

ници, оставайки след себе сн 
ннЩета и мнзерия.

Днес Майданпек се превръ- 
Ша в модерен рудник. Механи
зацията на 
процес Ще бъде на равнището 
на някои американски рудници. 
Един работник Ще вади от нед 
рата на земята около 100 тона 

Вместо кирки 
и лопати, огромни багери и бул 
дозери отстраняват земната по 

I кривна, под която се крие неиз- 
В рудника 

хиляда

удината ималотам живял един по-културен жн- 
вече няма както 

сламени по-
пролзводствениЯ милиарда динара.

Откриването на рудника Май 
даипск наложи нуждата от раз 
шнряване на мощностите в Бор 
и другите обекти, които Ще об
служват металургичния комби
нат. Ще се увеличи продукция
та па вгЪлиЩа в мина Рътань, 
където те бъде построена м 
термоелсктрнчсска централа с 
мощност 12 мегавата. В самия 
Бор Ще бъде разширена топил
нята, строи се нова сграда за 
пламеннте пещи. Работите по 
строежа на фабриката за сЯрни 
киселина напредв»ат добре. Та
зи фабрика Ще използува като 
суровина газовете от топилня
та, конто до сега, не само че не 
се оползотворяваха, но и при
чиняваха огромни Щети на зе
меделието п околността, като 
унищожаваха растителността. 
Досега през единствения комин 
на топлннЯТа отиваха вЪв въз
духа ежегодно по 2 милиарда 
динара. Когато фабриката за 
сярна киселина бъде завърше
на., стопанството Ще получи ся
рна киселина на стойност от 2 
милиарда динара, а околността 
на Бор отново Ще се раззеле
нее.

рогове-
сс модерни жн-

гра-
жданско. Носията 
Огнищата

руда дневно.
са заменени с модср 

-• ни печки, а паниците с порцу- 
лановн и емайлирани сЪдсвс... 
КогаТо дойдат музикантите от 
Вайчиловцн и Радичсшци 
когато се обадят граничарите— 
войници сЪс

морното богатство.
Ще бъдат заети около\или. •| | работници, които 

| копаят около 3 
600.000 тона медна

годишно Ще 
милиона и 

руда. За 
това огромно производство сНо- 
мага и обстоятелството, че руд 
инкЪт Щс бъде на открито.

Майданпек все оЩе не е полу 
чнл окончателния си изглед. 
Множество обектн са в строеж. 
Понастоящем багери копаят пр 
Ъстта на мястото където Ще се

своите акордени, 
тогава се играят както старите 
цароднн хора, така и модерни 
танци. Девойките от Извор га 
нцуват сЪс младежи — войни
ци о Херцеговина, Словения и 
ли. Сърбия.

ху-

. . .Разправят 
по-близкото минало. Едни твЪр 
дЯт, че в това село- идвал и 
Васил Левски при някой сн 
поп,Гено, по въпроси свързани 
с въстанието. . . Разправя се с 
известна гордост; че преди Пъ 
Р&аТа световна война Извор 

■ бил околийски център, а до 
• преди няколко годнни общин

ски цсктТур. Благодарение на 
това жителите на селото има
ли повече допир с други хора 
и по-често пътували.

хората и за

За културно — забавния жи 
вот в селото особено много се 
грижи учителят Раде със своите 
тридесет ученика. Те често

Старата черква Изворе с.

намира рудникът на открито. 
По късно, когато завършат та 
зи работа, те Щс копаят руда, 
захвоЩайки със стоманените 
сн „зъби" по 4.500 килограма 
руда наведнаж.

Желязната конструкция 
богатнтелната фабрика вече с 
завършена и монтьорите отстъ 
пиха място на зидарите. В та
зи фабрика, чрез специален тех 
нологичсски процес, медта Ще 
се отделя от останалите приме
си. Тя Ще дава 122.000 
меден концентрат, който оттук 
Ще се изпраща в медодобивния 
завод в Бор за по-нататъшна 
преработка.

у ре
Изворчани следят редовно 

нашия печат. Получават се сле 
дните вестници: „Борба”, „По
литика”, „Братство”, „Свобо
дна реч”, „Спорт и свят” и 
нЯкои други.

тивност се почувствува през 
време па предизборната кампа 
ния.

ждат вечеринки.
Политическият живот на Из

вор е на завидна висота. Уре
ждат се събрания на избира
телите,

Изворчаните — кооператори 
се числЯт кЪм кооперацията в 
Босилеград. Те допринасят за 
подобрението на нашето земе
делие. Нараснала е употреба- !

: на Социалистическия 
съюз и другите обществено — 
политически организации. Раз

на о-
Евтим Раигелов

Тия времена са дали видни 
граждани — Аначко Георгиев, 
околийски управител, Васил 
Драев, учител, Стаменко „П&- 
шата”, народен представител.
Изворчани между другото се Прогресивната генетика про-
гордеЯт и с това, че през тур- | дължава да постига нови успе- 
ско робство в тяхното село ос- | хи, да разработва нови методи, 
вец турци — представители на

За строежа на Майданпек о- 
бщността Ще вложи около 60 
милиарда динара. А какво Ше 
получи в замяна за тези огром 
ни капиталовложения? Ето ня- 
кои цифри:

Проектът „Майданпек” Шс 
обезпечи на нашето стопанство 
нови 25 хиляди тона мед.
575.000 тона суперфосфат, око- 

' килограма злато н
300.000 килограма сребро, ка
кто и реденца други произве
дения и то в течение на 60 го
днни. През тези шест десетиле
тия трябва цял един хЪлм, ко
та 575. да мине през обогати
телната фабрика в Майдан
пек, топлините в Бор и Севой- 
но, за да стигне до фабриката 
за кабели в Светозарево и дру
ги наши предприятия на цвет
ната металургия. Същевреме
нно големи количества Ще оста- 
нЯт и за износ. Общата стой
ност на продукция на новопос
троените обекти, според предва
рителните изчисления, Ще въз
лиза на 38 милиона долара.

С. Стефаповскн

Вегетативна хибридизация ири животните
тона

ко кубически сантиметра бел- 
I тЪк от яйцето на една кокоша 

раса, да речем расата родайла- 
• нд, както и същото число куб. 
| см. от яйцето на една друга ра 

Са капр. легхорн. След това из 
теглените белтЪци предпазли
во се вкарват под черупката 
на яйцето от другата раса. 
След инкубирането от яйцата 
ка расата легхорн се излюп
ват малки пиленца, перушина
та на които не е чисто бяла, но 
тук-там изпъстрена и с кафя
во-червеникави пера 
нак на раста родайданд. Освен 
това и другите качества на та
кива вегетативни хибриди се 
подобряват.

Значението на тези опити не 
е само в това, че по такЪв на-

качества не са концентрирани 
Ядрото на клет

ките (хромозомите) а и остана 
лнте съставни клетки на една 
яйцеклетка взимат 
процеса на наследяването.

единствено в

чрез които да повдигне на, по- 
висок у ровен земеделското сто 
панство. ТакЪв един успех е и 
прилагането на вегетативна хнб 
ридизацня между две животни, 
за да се получат по-изгодни за 
стопанисване раси домашни жи 
вотни. Познато е, че докато 
►-рм *>астениПта вегетативната 
хибридизация) се осъществява 
твърде лесно (калеменего), то 
при животните, освен укръства 
нсто чрез размножаване, труд 
но се осъществя^ вегетативно 
то получаване на нови облици. 
В последните няколко годнни 
в източните страни учените ра 
зработнха нови успешни мето-

До неотдавна откъснат от о- 
станалия свят, Майданпек по- 
степено се свързва, чрез желе
зопътни линии и шосета, с о- 

; станалите части на страната.
железопътна ли

ния го свърза с Броднце. Пред 
стои изграждането на линията 
Майданпек—Бор, която Ще бъ
де от голямо икономическо зна 
чение, защото Ще съкрати много 
кратно превозването на концен 
трата от флотацията в Майдан 
пек до топлннЯта в Бор. Дале
копровод пренася електрическа 

енергия от Бор до Майданпек.
За нуждите на рудника са по 

строени и редица обекти: меха-

. 1властта не е имало други жи
тели от Турски произход. Все 
до 1942 година в селото е сто
яла старата турска „кула” — 

На това

участие в

ло 2.000I
ЗВОНСИА ВАЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА НА ! 1958 година 
ВОДАТА

( турското управление.
място днес се намира учили
щето. Извор е познат и по сво 
ята старата черква с останките 
на „хана” и пр. ОбЩо 
селото има. нсторнЯ, с която не 
могат да се похвалят другите

взето
Температурата на водата на 

Звонска Баня се движи около 
27 — 28 градуси. Тя е сравни
телно хладна баня, затова бал
неолозите са я причислили кЪм 
групата т. н. неутрални хипоте- 
рмн. Измерената температура 
показва че повърхностите води 
(валежите) трябва да се спуснат 
нан-малко на дЪлбочна на от 
600 метра в земната кора, за 
да се загреят на 28С.

приз-села.
През време на народноосво- 

бедителната война селото сим- 
партизанското 

*с движение. Изворчани са хора, 
* които отдавна са разбрали, че 

националното нетърпение 
ма да им донесе по-добър жи- 
вс— и че онези, които са се опи 

между

патизирало на

нЯ- ди за такова вегетативно у- 
кретване на птици. С инжек
ционни игли се изтеглят някол-

чин могат да се получат нови 
облици животни, но с това се 
доказва и че наследственитетвалн да сеят омраза

1
дини е глашатай в нашето се-ИЗ БЕЛЕЖНИКА НА ЖУРНАЛИСТА Старецът доволен от поддръ вал се за всичко. Може би за-
ло, а освен това говори добре жката продължаваше нзложе- ради това се завърнал с мал-

ннето на бурния си живот?., ко парн. „Изкарах каймака от
Към масата се приближи ста Осемдесет и повече години жн- копривите" казвай за своето пе

вот... на дванадесет години ар _
гЗтин вЪв Влашко... сетне кръ ^албарство. Носле, всекидневна 
чмар на турската граница, зи- земеделска работа.. . 
дар в Южна България и Влаш- при вадене на камък... и се- 
ко, учасник в Балканската вой. га е сТареи с тоЯжка_ който а.„

шли на кино. Младите 
баво облечени. Девойките 
койно разговарят 
Модерните палта, 
накЪдрени коси..,

са ху- 
спо- 

с младежите, 
□одсечени иЕДНА ВЕЧЕР В БРЕБЕВНМДЙ румънски.

рец с бели мустаци, но все о- 
Ще със запазена снага.така Ще я караме, а сетне,СлЪцето вече се канеше дз 

се скрие когато „газнката на
пусна шосето и пое по междусе 
лекия път кЪм Бребевница. На 
места все още се виждаше чи
ста чакълеста настилка. Шо
фьорът се усмихна:

— Поправят пътя. Сега ня
ма да бъде трудно да се сти-

ден
като започне работа, няма да 
ни видиш на кЬошката.

Салонът е препълнен. Ня
кой от публиката гласно разсЪ 
ждва:

— Когато строихме 
нЯкои нали думаха, че е мно
го голям и че не ни бил ну
жен. А сега, кажете кЪде да 
влязат онези Що .стоЯт 
вратата.

— Здраве да е. провиква се 
друг, ако е малък Ще избием

повреда— Това е нашият поет и фи
лософ Иван Петров Ранчов — 
„Пашин”, представи го един от 
селяните, за него трябва да се 
пише. Много е интересен... ама 
по-силно говори, защо 
чува.

— Хайде разкажи неЩо, вЪв 
вестник Ще излезеш!

— За какво да ви разправ
ям деца, започна тихичко „Па
шата”. .. За Цицерон или Де- 
мостен, за Нерон или Карта- 
ген, за Шнлер или Гьоте.. .

Селяните пръснаха вЪв смях, 
макар че половината от тях на
вярно да не знаеха какво зна
чение имат изказаните

Приказваха те, че са започна 
ли да строят пЪт кЪм селото, 
че са засели високодобивна пш 
еница, че постигнали' добри ре- 

в меринизирюнето на

на, привърженик на тесните 
социалисти в София, жп. ра
ботник. .. Чел е на времето сн 
марксическд литература. .. „пра 
се от 12 килограма” което по
дарил на някой сн големец го 
спасило от мобилизация... за
минал зЗ Америка и там пре
карал Първата- световна вой
на като работник. През това 
време е чел много и интересу-

салонавее при дъщеря си.. . и един
ствен в селото има приготвен 
гроб, и единствен Тук пише сТи 

Своите

недо-
зултати
овцете, а че кооперирането на 
Асибридна царевица не върви 
както трябва.

— А бе има едни такива,—о- 
бади се млад селянин с едва 
наболи мустаци — конто се оПъ 

инат магаре. Искат 
да работят както и теяните де
ди, ама това 
ка. Нито им някой иска земя
та] нито им търси неЩо. .. 
бе, хора, само повече цареви
ца искаме да произвеждаме, а 
в сЪЮз с кооперацията ние сме

предхаве. стихотворения
гне до тЯх.

След няколко завоя из сел
ските улички, спряхме пред ко
оперативния дом или, както каз 
ват бребевничани, „насред село.

На кЬошката пред коопера
тивния магазин седяха група се 
лЯнн. Едни си приказваха,- а 

ракийка^ Здрави- 
се с всички както му с

знае наизуст

изтърся невяста от род 
голям и богат, 

да бъде хубавица, да
едната стена и Ще го продъл
жим за няколко метра. В сало- 

да четчГ На ааедно с гРУпа младежи от- “■* - б'~ зпа.• ж
да знае за Нерона. за Рим 'ДИН офние?‘ СъРД«ни

„ и Картаген, « ГТойницит?^“' °фИиерИ' 
за славния Цицерон и мъ- обществено —
Да знае да Г ^ се чу*

от сърце СоТвуват като техни сЪсеАЯни. 
пияния да плаче в нейните ^ЗХ' ^ "оручина се Ядо- 

.. сваше, че оЩе не е изпълнен
Селяните ръкопляскат и под- За;як<*>п,ерира“'т'> за за'

внкват „Ха така дядо Иване" С ВЗне н3 хи6РиДиа 
а той продължава:

ват като

не може вече та-
н все.други пиеха а

сахме
редът и. се питахме за здраве. 
Една тогава един от селяните 

за какво сме

имена. участвуват в 
политическатаА старецът се обърна кЪм 

мен и започна дълга приказка 
за събитията от античната ис 
тория, за императорите на Ев
ропа, детайли из живота на Би 

А змарк, на руския цар Алексан
дър, за събитията в Кремъл в 
навечерието на войната. Всичко 
това старецът разправяше сЪс 
спокойствието на дългогодишен

попита с усмивка 
дошли. Когато шофъорът им ка 
за, че в колата е подвижно ки
но,.те се зарадваха и една гру
па се обади за помоЩ. при ин
сталирането на апаратурата. 
Бай-Тодор продавачът изпрати 

момче да извика селския

по-силни..
__ Че То като не искат нЯ

кои нека си карат както знаят. 
Със сила ниШо не става.

когато видят царевица.
— Ама ако не е тази година, 

то през следващата и ние Ще 
доведем това електричество при 
нас или да не ни бъде. Щом е 
стигнало да съседите в Бачево 
защо Да не бъде и у нас!

— Така си е! — отвърна ня
кой в тъмнината.

Филмът започваше. Филм в 
салона на граничното село Бре 
бевница.

там през есента 
кой повече Ще изкара, тогава 

Ще се обадят.сами
__ Ама, Ще бъде след дъжд

качулка! — насмея се някой. професор по история, като пе
В това време над селото се забрЯбваше да каже всички по 

проточи мошен глас: дробностн за облеклото на ли
__ Е-хей! Довечера е култур чностите. Останах изненадан.

ния дом Ще има кино.. . чувате Селяните го подтикваха — 
ли, кино Ще има... „Разправяй дядо Иване, нека

Това е нашият дядо Иван се знае какво знаят бребевнича-
__ каза през смях един мургав нн. Десет вишисти сме дали
селянин — н гаврътва чашката след освобождението като не
си. __ И за него да пишеш вЪв смятаме „Пашата който е
вестника, оти повече от 20 го- самоук!"

едно
глашатай (биров) който вед- 

сЪобЩи. че довечера
„Времето днес е цялото 

злато,
само оЩе нали е и крилато. 
То тича бързо, бяга, минава 
Старото време старо

нага да 
Ще има кинопредставление.

И докато шофьбрът и група
та селяни изнасяха из колата 
калъфите с апаратурата и агре 

аз се присламчих към гру 
селяни край масата.. Из-

за-
влича,

новото време новодовлича"гата, 
пата
пушихме по една „морава 
приятелство и приказките про
дължиха непринудено.

— Ето, каза един, оШе някой

за
Светнаха електрическите кру 

шки. Под КЬошката цяло дви
жение. Стари н млади са до- Марин МЛАДЕНОВ
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в IЗАСЛУЖАВАТ ПОХВАЛА
— СДЕЛКИ^ПЕЧАЛБИ И СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА — НОВИ УСЛОВИЯ 

СТАРИ ПРИВИЧКИ
калдьръм в училишниЯ двор. 

Много о!Це убави начинания 
. Някои от тях все оШе се

училиШе. Затова все повече се 
насочваме кЪм по-здравото свъ 
рзване на теоретическото обу
чение с практиката и, разбира 
се, имаме успех...

—- Дори и неЩо повече. Ис
каме, децата, конто нЯма да о- 
тндат да сс учат по-нататЪк да 
не останат с убеждението на 
старите, че в Звонско от земе
делието „файда няма".

— Да добавя и аз — казва 
управителят на училището Пе
тър Рангелов—успяхме да съ. 
здадем здрава трудова дисцип
лина и солидни трудови навици 
а това Ще е само полезно за де 
цата...

Във всички тези изказвания 
на преподавателите се уверих
ме лично когато се запознахме 
с ученическата кооперация н с 
многобройните трудови акции, 
конто малките ученици са про
веждали в своя малипик, или 
из долищата на Звонци в по
мощ на „Буйица”, която про
вежда мероприятия за премах
ване на пороищата в Звонско.

Ученическата кооперация пре 
дставлЯва много неШо за мал
ките ученици. Тя се явява като 
организатор 
„стопански”
Щето. Нейна грижа е малини- 
кът, пчелинът, зоокЪТЪт, учени 
ческата работилница и многото 
трудови акции, които или до
принасят за хубавия изглед на 
училището, или донасят печал
би — пари, с които се купуват 
нужни на кооперацията неЩа.

Близо до Звонци, преди две 
години обШината дала една 10 
декара парцела на училището. 
Това било в момента когато 
пристигнал първият род мали
ни в селото и когато след про
дажбата на малините малкото 
смели селски производители мо 
жали да се пох-валят, че техни
те неплодородни и поени ниви 
дали сега доход, който е десет

пЪти по-голЯм отколкото кога
то същите парцели

царевица. Тога-

неЩа липс-Може 6н много
основното училиЩе в засявали

мт на
Звонци. Сигурно е, че има мно 
го по-добри училища и по ус
пех на учениците, и по обзавед- 
постта на училището, но усло
вията при които се работи тук, 
все пак дават правото на чове
ка да заключи, че това учили
ще е между най-добрите, или 
че заслужава похвала.

Над триста ученици и 11 у- 
чители има това училиЩе, а ко 
лко много и хубави неща мо
гат да се научат за упорития 
нм труд та училището им да бъ 
де между най-добрите.

има
обсъждат, а между тях е и пре 
дстоящата сделка с управата 
на Звонска баня — ученическа

с пшеница или 
ва хората оЩе не. вярвали в ма 

учителите.и уче- 
науката

лината, но 
циците повярвали на лица по канцеларии я пред- 

приятия. Забравя се, че о- 
е мое"-значи „това

Позната е истина, 
внцнте на 
вят в крачка с обществения 
развой, че в нови условия 

се срешнем и със 
навици. Хе срамежли

во се манифестират, но все 
пак жнвуркат иЯкакси. С 
тЯх се срещаме всекидневно 
и често благосклонно ги при
емаме и ги отчитаме като не 
Що, което е присъщо на чо
века, което е „дребна рабо
та" и не заслужава забележ 
ка. Обаче тези навици често 
оскърбяват човека н срещу 
тях трябва да се поведе е- 
дна борба всекидневна и пов 
семестна.
Ето примери: Служител от 

някое учреждание често за
бравя, че той там работи за 
да услужва на хората и че 
навикът да се говори с гра
жданина отвисоко а често 
и с подвикване, принадлежи 
на миналото. Особено 
се случва ако в канцеслари- 
ята се намира някой селя
нин от по-далечните села, ко 
йто достатъчно не е запоз
нат сЪс своите права и дл- 
жностите на служебното ли-

че на-
хората не вър-

нова „не 
е наше”.

Ако упрекнеш хората, че 
нехигиенично внасЯт хляб 
в магазина, или че опаковка 
та на купената стока не е до - 
бра, те обикновено Ще ти от 
върнат —„Да не би баща 
ти да е ял все чист хляб... 
нима той е купувал стока 

чиста хартия!” До ко-

г: . •.

! | ;; Щ |

можем да<г.р .г стари

КсхгаТо влязохме в двора гъ
мжеше от ученици, а високого
ворителят от училищната радио 
уредба пръскаше надалеч хуба
ва народна мелодия. Всичко то 

е обикновено за много учили 
Ща в нашата република, но тук

все в
га н заШо Ще сравняваме 
сегашния живот с миналото. 
Нн.и» тава не е примитнвн- 
зЪм?

ЗаЩо да одумваме двете 
другарки, конто са влезли в 
кафенето н пнят лимонада

До кога Ше смятаме, че в 
кафенето влизат само хора 
със съмнителни морални ка 
чества? Нима това не е оста 
тЪк от старите схващания?

ЗаШо все оЩе се показват 
с прЪст жена или девой
ка (мъж или момче) която 

облечени? Тава

:

СЕЛО ЗВОНЦИмежду планините в малкото за- 
тъктно село Това учудва. 

Хубави, чисти та работилница да започне-про 
изводсТво на малки изделия — 
спомени от Звонска банЯ: та
бакери, рамки за снимки, дър
вени украсени кутийки, сним
ки — изглед на Звонска баня 
и други такива дреболии, кои
то многобройните гости на бан
ята всяка година търсят да из
пратят на близки и приятели.

Дори Банята обещава да им 
даде и аванси за започване на * 
производството.

Малкото пресмятане в коопе
рацията показва само това, че 
печалбата Ще възлиза на око
ло 100.000 динара годишно, а 
това е, казват учениците, един 
комплетен кабинет по физико, 
химия или нЯкон друг предмет.

и решили — парцелата да ста
не малнннк. Две години отто
гава минават, малшшкЪт е ме
жду най-добре обработените и 
тая година Ще бъде знаменита 
— учениците очакват първия 
род и първата си търговска 
сделка на едро, заЩото малина 
та Ще даде хубав род и от то
ва Ще се получат много пари.

А досега, когато малиннкът 
е искал средства, а не е давал 
ннЩо, кооперацията си е пра
вила други печалби. Миналата 
година в нЯколкото акции са 
събрали над 200 килограма ле 
ковнТн билки, около 500 кило
грама семе от круши и акации, 
извадили от реката над 100 
кубически метра камък и го 
продали на общината за стро
еж на пЪтЯ, а с предприятието 
„Буйцца” заключили „дого
вор” да засаждат за нейна сме 
тка акциевн дръвчета, да нато
рят овощните дръвчета, засаде 
ни северно от Звонци и да из
вадят малинови пръчки около 
30.000. Цялата тая работа 
донесла над 250.000 динара, а 
с тези пари Те направили ка-

класни стаи 
украсени стени н много помага
ла. В края на коридора учени
ческа библиотека сЪс 700 кни
ги, един шкаф диаскоп и 
калъфчета с над 40 днафилма, 
помагала по физика, химия, ма 
Тематика-и всичко подредено и 
на мястото си.

Първите <впечателння не пом
рачава нмЩо н по-нататък. В

товацелокупнияна
живот на учили- оа модерно 

е технет праао. Някой вла
га парите си, за да сТрои 
къща или да купи моторет
ка, а някой за да се облича. 
Впрочем и по-старите женя 
не носят вече зъбъни! Това

учителската стая радиоапарат, 
командното табло за високого
ворителите по класните

це.
Другарката Н. — дома

киня сЪс възрастни деца и 
мъж, служаЩ-като че ли 
нЯма друга работа освен то
ва да се грижи за чуждите 
проблеми, да дава сЪяети на

стаи,
портереТн, шкафчета и няколко 
учители, на които все оЩе е 
студено за да отидат навън и да 
ся поиграят с децата.

Голямото

е не Що съвсем естествено.
Учителите оа длъжни да 

бъдат добре облечени кога« 
то влизат в клас. Нима това 
не трябва да важи и за вси 
чки останали служители па 
нашите канцеларии. Защо 
и те да нямат (става дума 
за отделни лица) вратовръ
зки и изгладени дрехи, вме
сто „ванелнте” или неиагла- 
дени ризи. Това днес не е 
монопол з*. „господа”. Тру
долюбието днес не се ценя 
по това дали нЯкой има из
глед на „пролетар”, но по 
трудовия ефект.

Нашите градове се проме 
нЯт. Селяните и занаятчии
те стават вече истински ра
ботници. Нарасте^ числото 
на интелегенТите. Идват на
ви специалисти от други кра 
нща. Електричеството за
меня дървата. Прехраната 
сс мени. Нашите паланки 
стават градове, а с това тря 
бва да се менят 
конто са бнлн 
за дребния буржуЙ.

междучасие изпол- 
малЪк разговор сзвахме за 

тЯх:
' — Нашите
мнн, както и средствата ни. И- 
скаме да вървим, 
може по-добре в крак с време
то и с изискванията на

онези, които не ги искат да 
разправя врели-некипелн, с 
една дума да клЮкарствува. 
Нима тя няма озон домашни 
грижи? Ако пЪк наистина е 
заинтересована за обЩестве 
ни въпроси нейното красно
речие може да дойде до из
ражение на някое публично 
събрание! Но, за съжале
ние, тя там мълчи, а сетне 
улицата отново приказва...

По време на кинопредстав 
ленията известни лица висо
ко приказват или коменти
рат филма и забравят, че 
там не са сами и че всеки

ти.
М. Нейков

стремежи са скро
Каменица:колкото се

Пионерска
литературна

новото

им

квото им е нужно: купили ра
диоапарат, 
набавили хубави 
масите в ученичеката кухня 
купили съдове за кухнята и на 
спестована книжка съхранили 
180.000 динара, да се намерят 
за някои по-крупни мероприя
тия, ако родЪт на малините из
невери”.

Малките

вечервисокоговорители, 
покривки за Пионерската организация в 

село Каменица, която обхваща
всички ученици от основното у- 
чнлиЩе, с голям успех предста
ви писската „Хора” както в Ка 
меннца, така и вЪв всички ос
танали села на Висок. На 20 
март пионерите от Каменица ор 
ганизираха и една литературна 
вечер, на която

посетител има право на спо
койствие и лично развлече- 

бъбрив... му 
бъбривите му

нне, коегго 
ние което 
отнемат.

Не са малко и онези кон
то не зачитат

ученици не се гор
деят с тези свои „домакински 
успехи"

и навиците, 
характернивзе участие и 

фолклорната група на училиЩе 
то. Малките

надписите 
„Не гази тревата” и подоб
ни, като реагират по старо
му — „Че какво!? То®а не 
е мое!” Това

толкова колкото с о-
градата на училишниЯ двор. 
Само за два дена 
извадили от реката камъка н, 
с помощта на майсторите зида
ри, направили -голяма каменна 
ограда, която според оценката 
на специалистите 
хиляди динара, а същ0 така и

пионери и присъ 
ствуваЩнте приятно изненада 
дядо Ганчо, който изяви жела
ние и той да

учениците

Iможе .*да се о- 
тнася н до учениците, конто ) 
не зачитат помагалата, чино^ 
вете, прозорците и за други **

каже едно свое 
Изпълнениетостихотворение, 

на дядо ГанЯчо присЪсТвуваЩи 
те топло поздравиха.струва 120Новица Геров: БЕРИТБА

Г. В.______ _____ ^

На всички ни бе омръзнало това чакане. Някои, 
ду тЯх ония с оковите, първи насядаха. Оставаше оЩе много 
неЩо да се направи за сЪкръщаването на тези броени минути 
конто сега им се струваха безкрайно дълги. Хората 
претърсват раниците и торбите си, като вадеха и изхвърляха 
последните си ценни вещи без стойност, но скъпи за ггях н 
свързани сЪс спомени. Наскоро 
оръфани одеяла,всмукала много от 
прах. От тихия ветрец, който 
ни, започнаха да се веят и летят кърпи; навсЯкаде наоколо се 
проснаха шалове, пешкири и захвърлени празни раници. Та
бакерите, запалките, джобните ножчета, гребенчета и други 
дреболии, а между тях и по някоя писалка, ръчен или джобен 
часовник — затворниците захвърляха ,в еловия гъсталак или 
в реката зад себе си. Дойде ред и на портмонетата — 
търсиха от ТЯх своето бедно и скЪдно имущество: зелени и 
виолетови банкноти, с мъка опечалени и промъкнати през за
творническата порта. Тези скЪпн банкноти те късаха на дре
бни късчета и гн пущаха като плява, вятърът да ги разнесе 
по дивата, долчннка, приготвена за гробище.

После, когато се свърши това, което разпиляваха, за
почнаха да си'приказват. РуднЯк разказа как бе прескочил 
затворническата стена и се натъкнал на някакви жени, конто 
му дали секира да разбие оковите си н предложили да го 
скрият до вечерта в мазето; сега съжаляваше, че не бе се съ
гласил на това, а се надявал само на злочестото се Щастие н 
заслужено паднал в клопката. . . Гунч каза, че му е жал, 
може да се отплати на своята стрина: тази стара н бездетна 
жена го бе посетила в затвора н като видяла, че е обосЯл, сва
лила от краката си и му дала новите сн гумени цървули, а тя
се върнала бооа..........Сега тя ходи боса, а цървулите Ше нзгни-
Ят тук, ако някой не ги плЯчкоса. .

Едни слушаха тъжната история, а други не. Върху тън
ките, изгладени от пясъка плочки те записваха имената сн и 
датата 14 май, конто дъждът Ще измие, преди някой да про
чете този техен последен поздрав кЪм света: „Да живее кому- 
ннвмът! След като направи десетина такива плочки с името 
си, Момчнло Лукич измъкна лист хартия и върху нея написа 
няколко стиха, конто оЩе порено възнамеряваше да напише 
върху стената на затвора:

а меж-
„КакЪв ни е късметът — от Колашин до Ругово няма друга 
такава естествена клопка, а нне точно в нея попаднахме. По- 
скоро в съдбата да повярва човек, отколкото на себе си да 
затвори очи и да чака — па каквото го сполети."

Само че сега той 
изгубил властта

МИХ А ИЛ О ЛАЛИЧ:<
взеха да

не можеше да затвори очите си, бс 
сн над тЯх, Те се разшириха от Яд н останаха 

отворени, за да видят всичко н да не изпуснат ниЩо. Стана 
така, че зрението му замести

зелената поляна се покри с 
заворннческиЯ мухЪл и

!■

подухваше от комските височи- (откъс из едноименния роман) ^ всички жизнени функции, а очи- 
с всички органи. 1 ой видя как дЪлгнЯт картечар спокой

но заема своето място
За да не то оскърбят, Чегаеркнч и Томели 

ха под тях, а Мишо Вуковнч се намръщи 
— 31а, какво тн е това? Като 

кне!. . . — Но н той

с такова равнодушие, като че ли’ бе 
роден само за това да убива непознати н невинни хорик Дру
гият картечер, „фотографът".

ч се подписа-
все по-нервно опъваше непослу

шната лента, която, изглежда, понякога пускаше само по един 
куршум н след това се късаше; н като че ли този дефект 
Щеше да бъде отстранен само ако се прицели добре — той по 
сто нно премигваше и насочваше оръжието сн кЪм челото ва 
колоната. 1 ова до крайност раздразни хората, а особено Руд- 
няк, който при третото целене изкрещя н се втурна с неимо
верна бързина през еловия гъсталак в реката. Сякаш това бе 
уговорен знак, защото за миг цялата група се пръска, а на 
м сто останаха оамо Вуковнч и тримата оковани: стояха вце
пенени, като че ли желаеха с гърдите сн да защитят бегал- 
ЦН ^ ..Фотографът изстреля един куршум н взе сърдито да 
се заяжда с непослушната сн машина; дангалакЪт изстреля 
ц л откос, но ниско, тъй че, изглежда, не закачи никого. Тре
тата картечница се обади късно и затрещя съвсем направио.

ози неуспех на пЪрвнЯ огЪн насърчи ТаднЯ: като разпери 
ръцете си н размахна четннческия калпак в ръка той с всич
ка сила завика на тия около себе си:

— Бягайте! Какво чакате1 — като забрави при това, 
че н сам трябваше да драсне, на някъде, заЩоТо също нямаше 
какво да чака.

че ли от него Ще Тн оле-се подписа.те нз-
Скромно, едва четвърти подред се подписа Лукич и 

остави хартията на вятъра. И наистина от Това му олекна: 
сто, остави си адреса н изпълни съкровеното„ си желание: с
каквото и да е и по какъито н да е начин да продължи съще- 
ствуваннето си. Възнамеряваше 
ва бележки за останалите

да напише оЩе няколко такн- 
другари. но не намери

есесовцнте започнаха да правят един от своите подбори всред 
затворниците. Заедно с десетината оковани, между конто бя
ха Мишо Вуковнч н гусларят от ДробнЯк. те избраха и взеха 
само по-младите, стройни, силни и красиви хора. Между пър
вите взеха Томелич и гвардееца Чедо Пекович, след това 
стройния Обреп I анич, грамадния горски Джакнч, студенти-
те Лукич и Лешевич и постоянно изплашения РуднЯк __
чко двадесетина души. Веднага се разбра, че не гн вземат за 
нещо хубаво, защото ги строиха на тридесетина крачки пред 
дулата ва картечниците. Далн искаха да се ограничат само 
с тази група и е нея д|а. задоволят желанието на четниците а 
примерът нм да послужи за заплаха на останалите или пър
во искаха да убият тези, на глед най-опаенн и след това оста
налите — това никой не знаеше защото в многобройните си 
масови убийства германците постъпваха 

ТаднЯ Чемеркнч, който смяташе, 
може да се случи някакво нещастие, без 
учуди много, като видя, че Този път го отминаха н 
със старите и на средна възраст хора, „гютуруми*" 
да как загиват другарите му, да гле^а’,’ без да 
помогне „Трябва да се бяГа!” _ помисли си той. 
помръдна. Краката му бяха за\епнали зд земята, а очите му 
не виждаха изход от тази затворена отвсякаде клопка Още 
веднаж погледна германския лагер отвъд 
под него — четннческия, чу оглушителния 
ято представляваше голямо

време

■

че не
вси-

В ТОЗИ МИГ ДЪЛГИЯТ
обсипва

картечар вдигна оръжието ся е
__ , „ подпорната стена и стърмняте
подстъпи към гората на отвъдния бряг на реката. Стотиците 
шма зерн на охраната, малки и големи картечни пистолети 
есетина офицрски пистолета, всички войнишки пушки и яв- 

ТОп, Л а Зседиаж загЪРМЯха заедно, както в - най-тежък реша- 
ьащ бой. Буйната зеленина на елите на единия и буките 
другия бряг, изпокъсана от горещите оловни удари, падаше зя 
1А"° ® клонове и клончета „ аъв вид на велени снежни** °т 
изпокъсани листа се понесе върху мътната вода, в която с 
викове падаха улучените хора.

* Г ю т у р у 
на живота си. — Б.

Ръце и започна да
винаги различно, 
че близо до него не 
да засегне и него, се 

оставиха
да гле- 

може да им 
но не се

<9-

Запншн тн името си тука, 
чнйто час последеп вече чука, 
ти, Юначе, ти, другарю мой. 
Щом не можеш на полето бойно 
да запишеш име на герой. '

шосето и веднага 
шум на реката, ко- 

препятствие, и си помисли с тъга: — стари, изнемощели хора, предим и
пр.
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