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КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКОЛИЙГТсмст КОМИТЕТ НА СКС В НИШ Заседапие на ОК на СКС Димитровград

Дейност на местните отбори
КРУПНИ УСПЕХИ, НО И ИЗВЕСТНИ СЛАБОСТИ

Отчетена богата активност
25 май тържествено ще се чествува

Процентът на гласувалите 
(91,8) за Общинското вече н 
98,49 за Вечето на производи
телите) говори наи-добре за 
високото политическо съзна
ние на гражданите от Дими
тровградско. Гласуването в вси 

чки избирателни пунктове бе 
проведено в предооедните ча 
сове.

Комитетът със задоволство 
отчете тези резултати и доне 
се заключение тази активност 
и по-нататък да се поддържа 
и да се включи в изпълнение 
на задачите, които ще бъдат 
взети на предстоящия V кон
грес на Социалистическия съ
юз на югославските трудещи 
се в Белград.

I За работата в низовите ор- 
| ганизации говори другаря Сто 

ян Наков, организациони сек
ретар на ОК, а за празнуване 
то на 25 май в Димитровград 
ско — Димитър Манов. По 
тези въпроси Общинският но 
митет донесе съответни заклю 
чения.

В разискванията взе участие 
и другаря Бора Димич член 
на Околийския комитет на Съ 
юза на комунистите в Ниш.

В началосго на месец април) 
в Ниш се състоя заседание на 
Околийския комитет на Съю
за на сръбските комунисти, 
на което главна тема за раз
искване беше работата на мес 
тните отбори по селата в Ни
шка околия и <на жилищните 
общности в трздовете.

На 9 април в Димитровград 
се състоя заседание на общин 
ския комитет на Съюза на ко 
мунистите, на което присъству 
ваха и другарите Бора Димич, 
Тодор Петров-Славикски и 
Раде Мнлованович, членове на 
околиския комитет на Съюза 
на комунистите в Ниш.

На заседанието бе направен 
обстоен анализ на активност
та в низовите организации на 
Съюза на комунистите в пред 
изборната кампания. Особено 
внимание бе отделено на мето 
дите в работата на низовите ор 

ганизаци и и на текущите ор
ганизационни проблеми. На 
заседанието се разисква и за 
подготовките за тържествено 
то чествуване на 25 май — 
рождения ден на другаря Ти- 
то и Деня на младостта. И 
тази година ще бъде прове
ден в Димитровград традици
онни фестивал на българското 
малцинство.

В доклада за предизборна
та активност, които изнесе 
Славчо Бошков, бе константи 
рана голямата активност на 
низовите организации на СКС 
и останалите обществено-по
литически организации и сдру 
жения в предизборната кам
пания. За оживената полити
ческа дейност през този пери
од недвусмислено говорят про 
ведените двеста тридесет и че 
тири политически събрания с 
около 22.000 присъствуващи 
лица, 44 политически доклада 
с около 5000 присъствуващи, 
76 събрания на млади избира
тели с 4500 присъствуващи, 
92 събрания на избирателите 
с 14.000 присъствуващи и 60 
(вечеринки и забави с над 
12.000 присъствуващи.

Освен това в 
предизборната кампания бяха 
проведени много трудови ак
ции, в които участвуваха над 
3500 граждани. Стойността на 
проведените 
възлиза на 2,5 милиона дина-

]7а 0 тяхната работа, която е 
била -насочена 
|вфе

Жилищните 'Общности 
р-ед оценката на Околийския 
'■комитет все още са 
пия етап на своето развитие 
и работа. Жилищни общнос
ти съществуват само в Ниш. 
Пирот и Прокупие, 
останалите градски селища те 
още не са образувани. Жили
щните общности досега са ра 
котили само 
на сервизи за 
услуги докато в другите обяас 
ти не са показали никаква ак
тивност. Тяхната работа 
прещ трябва да обхване 
мощта на семействата 
създаване на повече сервизи, 
помощ на обществено-полити 
чеите организации — създава

сло- ие на партийни клонове, на 
Социалистическия съюз, на 
Съюза на борците, Червения 
'.кръст — в рамките на жили
щната общност, доколко то
ва ще е по-полезио за съби
рането на общетвените сили и 
на шо-голям брой граждани 
/които да се включат в рабо
тата на жилищните общности.

Накрая се констатира, че- 
рсичко това трябва да бъде 
задача на общините, на орга- 
низациите на СК и «а Социа
листическия съюз, 
без помощта на тези фактори 
самите местни отбори и жи
лищни общности не' ще мо
гат да преодолеят слабостите

само към реша 
на благоустройствени 

проблеми. Местните отбори 
са пропуснали да се занима
ват с въпросите на обществен 

забавен и културно-просве- 
в селата, за физиче 

окото възпитание на младеж
та, за стопанското развитие 
на селото — строеж на кде- 
оарннци, бани, ресторанти, 
търговски магазини

в начал-

докато втен живот

Доклан за дейността на мес 
тните отбори и на жилищните 
общности изнесе членът на 
Секретариата на ОК СКС в 
Ниш Жарко Радичевич, а за 
(зтъпроси по идеологическо— 
(полнтичеката работа

за създаването 
занаятчийскии др.

Тези слабости искат бързо 
разрешаване, а за това е нуж
но Ща се активиздцр-ат всички о 

бщеетвеко-политически факто 
ри ® селото, а особено местни 
те отбори.

замя защотоговори
Йосиф Трайкович. От доклада 
и разискванията сс вижда, че 
8а -последните две години ме
стните отбори, коит-о в Нишка 
околия са 740, и в които са 
избрани около 5000 
са ровили широка дейност и 
1са постигнали крупни резулта 
ти. Основната дейност ка мес 
тните отбори е била наоочена 
към 'решаване на задачи от ко 
муналсн характер. Стойността 
па извършената -работа, за ко 
ято инициативата са дали мес 
тните отбори възлиза на един 
милиард и сю седемдесет и 
девет милиона,- динара. Тая 
рябота е използвана за попда 
вюа, .реконструкции и траси
ране ма шосета, за електрифн 
цнране на села. изграждане на 
водопроводи и чешми, за поп 
|равка на училищни и други 
сгради.

Освен типично благоустрой 
ствеиата дейност на местните 
отбори за последните две го
дини те са работили и в дру-

(ПО-
чрез

си.
граждани,

Народностопански план на Босилеградската община

70 милиона за промишлено развитие
През тази година основната 

задача на Общинския народен 
отбор и на предприятията в 
Босилеградоко ще бъде по
нататъшното развитие на- сто
панството, борба за разширя© 
ане на производството в ня
кои стопански отрасли, особе 
1чо в селското стопанство, в 
което през тази година трябва 
ца се осъществи 30% по-гал- 
■ямю /производство отколкото

лиона динара. П-о-голяма част 
*от тези средства ще се изпол
зува за продължаване на из
следванията на графитните и
.оловно-цинковите залежи при 
Мусул и Две реки, за да може 
р одедващия период да се при 
стъпи към експлоатация.

През тази година ще бъде 
завършен' далекопроводът Въ 
•рла Ш — Босилеград. Това 
■ще даде възможност за (разгъ

во оборудване на предприяти
ето, за да може то да преми
не към идустриално дървопре 
работване и използуване и на 
дървените отпадъци за про из 
/вежшане на паркети и друго.

В селското стопанство се 
трццвижцат редица мероприя
тия. Ьл преден план се намира 
задачата за развиване на коо
перативни отношения между 
честните производители и ко
операциите за организиране на 
съвременно и интензивно про 
изводство в земеделието, жи- 
шотнювъдството и тютюнопро
изводството и за повдигане на 
нови площи орехови и овощ
ни насаждения. Същевременно 
се предвижда и систематичес
ка борба срещу вредителите 
саа овошията чрез прилагане 
на съвременните химически и 
други .начини на борба срещу 
вредните -насекоми.

За подобряване на битово
то равнище се предвиждат и 
редица комунални и благоу
стройствени мероприятия. Над 
60 милиона динара ще се из
разходват за построяване на 
Нови сгради в -Босилеград за 
търговски магазинни и жили
ща, ще се изв-рши поправка на 
Ъюдогцровюда, на улиците в 
Босилеград и ще се изградят 
няколко нови училища.

Всички тези запланирани ме 
роприятия бяяа предмет на 
живи разисквания на събрани
ята на избирателите в Босиле 
градско и заключението е ед- 
&КМВСПЧМО това може да се 
постигне, защото е от непо
средствен интрес на хората от 
комуната.

Сл.

Първото заседание на 
новия общински отбор

Изборите за отборници на 
Общинския народен отбор в 
Димитровград са потвърдени 
и новоизбраните отборници 
ще се съберат на първо засе
дание «а 16 април. На първо
то заседание ще се конститу
ира -новият Общински отбор и 
ще бъдат избрани председа
тел и подпредседател, на съ
щия. На това заседание ще 
бъдат избрани и отбориичес- 
ки комисии и съвети при об
щината.

На второто заседание, кое
то веднага ще последва, ще 
се изберат отборници за Око- 

отбор в

Ине отрасли от своята ком
петентност: оказвали са по
мощ на общинските народни 
отбори и на техните органи 
еа правилното -.регулиране на 
отношенията между граждани 
те и органите на властта, да
вали са предложения и се из 
казвали върху различните по
становления, крито са донася
ли народните отбори, взели 
са участие в различните ак- 

. ции за опазване на посевите 
и за здравната охрана на до
битъка, организирали са защн 
та на посевите и работили ре 
днца други работи, които за
конът им е дал в компетен
ция. *

Обаче въпреки крупните у- 
опехи метлите отбори са лока 
зали известни слабости в ра
ботата си. Значителен брой о 
ще не е намирал своето мя
сто в общетвения живот, нито 
достатъчно е схванал ролята 
си в -механизма «а комунал
ната демокрация и затова не 
са оформили своята физионо
мия на ооществеяи органи.
Оттук идва и фактът, че те 
не са можали въ® всички слу
чаи да се поставят правигоо 
Към общината, кооперацията, 
местната канцелария и към мес 
'пнитс юбщственочполитически 
организации ® селото. Самите 
членове на местните отбори и 
селяните все още схващат, че 
местите отбори са само орга 
ни на власт, а не н органи на 
общественото управление, ма 
кар че те са тъкмо такива о- 
ргаош. Последиците от тези 
схващания са едносграичивос-

рамките на

трудови акции
лийския народен 
Ниш.ра.

Пешият
конгресномешар Социалистическата партия

на Аржентина, Белгия,' Чи
ле, Франция, демократичес 
ката партия на Гвинея, ин 
дийската конгресна партия 
Националния фронт на Ин
донезия, социалистическата 
партия на Италия, народно 
освободителната партия на 
Камбоджа.движението „26 
юли” от Куба, национални 
я фронт на ДР Германия, 
фронта на народното 
ство

*Предприятие „Услуга” Босилегтрад
Повече от 1600 делегата 

от цялата страна ще прис- 
ъствуват на Петия конгрес 
на Социалистическия съюз 
който на 18 април ще бъде 
открит в Белград. В досега 
шната си дейност тази гол
яма, шестмилионна, полити
ческа организация показа 
огромни резултати и стана 
както това популярно се 
казва—всенароден парла
мент. Социалистическият съ 
юз до сега е имал около 
23.700 организации, което 
ще рече, че негови органи 
зации няма само по махали 
те /. Покрай политическа 
дейност организациите на 
ССРН са разрешавали и ре 
дица други въпроси свър 
зани с развитието на кому 
ната.

Подготовките за Конгре
са са завършени. Конгрес
ните материали са пригот
вени и изпратени до деле
гатите! Покрай избраните 
делегати на Конгреса ще 
присъствуват и членовете 
на Съюзния отбор, както 
и около 200 делегата на 
различните обществено-по
литически организации.

Съюзният отбор е изпра
тил множество покани до 
социалистически партии и 
организации в света за при 
съствуване на Конгреса. 
Много од тях вече са се отзо 
вали на поканите. На кон
греса ще присъсгвуват 
представители на алжир
ския освободителен фронт,

:рщане на широка акция за е- 
лежгорггфгщпраюе ма селата в 
•Боснлеградеко, конто 
не са

Също така новият общес
твен план предвижда и разши 
(ряване на 
мощности 
„Услуга” в Босилеград. През 
тази годг.с:а ще се извърши н-о

изминалата 1959 година.през .
Освен, тава ще се подобри ана 
бдя-ването на населението и 

се постигнат завидни ре- 
подобряване жизне- 

равнище на хората от

досега 
били електрифицирани.ще

зулггати в 
нрто
Босилеградоко.

Отделно ще се обърне по-то 
лямо внимание за разширява
не на предприятията, за внедря 

на нюви квалифицирани 
в стопанството ,и ще 

по-сериозни

про из® од ств ежи-те 
на предприятието

един
от Полща, лабуристи 

от Англия, 
уния на ОАР и много дру
ги делегации от Европа, А 
зия, Африка и латинска А- 
мерика.

Присъствието 
бройните

Б. Ал.
националнатаването

кадри
се предприемат 
жрачки © развитието на минна 
та промишленост, която в -Ьо- 
силеграшоко е © зачатък.

тези /неща са набеля 
□а» щ 'в- плама :на об щинокия на
роден юггбор .в Боснлепрвд за
1960 година. Изчиол*^нията по- 
1кшват, че обществената проку 
1кция през 1960 година ще над
мине 1.123.000.(XX), а национал 
ният доход 810 милиона дина 
,па По-голяма част от прихо
дите ше постъпи от селското 
(стопанство, по свой дял ше да 
дат и мините, съобщенията и 
занаятчийството. При това по- 

нациоиалннят доход 
глава от населението ше 

изнася 40.000 динара, а обще
ствената -продукция 57.000

НОВИ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ
на много-Димитровгрзд делегации от чуж 

бина ще допринесе 
направи обмен на мнения 
и опит и да се засили ме
ждународното сътрудничес 
тво между социалистически 
те партии и прогресивните 
движения в света.

На конгреса ще бъдат 
поднесени три 
три съдоклада. Ще се рабо 
ти на пленарни заседания 
и по комисии.

Конгресът ще /разгледа' 
досегашната работа на Со 
циалистическия съюз и ще 
работи и

■Всички да се
I

г.

г~
доклада иЧетете

В ТОЗИ БРОЙ
ложение• Външно-политиче

ски коментар -
• НАШИ СЕЛА: 

Сммловц*, Гони 
дол и Петърлаш

• Детска притурка
• Културна хроника

на
върху допълне

нието на статута, защото
ди- 1

/нара.
‘В Обществения план

предвиждат и по- 
вложения, 

бъдат използувани

за 1960 темпът на нашето разви
тие и новите обществени о 
тношения изискват това.

Делегатите и гостите ще 
имат възможност да обико

година се 
подеми капитални

На първи май работниците от столарско — мебелното 
предприятие „Циле” ще се преселят в новите хали, заемащи 
2.200 квадратни метра пространство.

Халите ще бъдат оборудени по най-съвременен на-

гюоито ще 
за развитие «а рударството, 

и комунал-•електроенергията
нот-о строителство. Така напри 
(мер за .развитието на рудар- 

индустрията ще бъ-
над 70 До

лят и стопанските предпри 
ятия в околността на Бел 
град.ствюто и

дат изразходвашV



ВЧ> А'ГСТ ара
Посещението па Сукарно в нашата страна

СПОРАЗУМЕНИЯТА СА ФОРМАЛЕН ИЗРАЗ НА ОНОВА
КОЕТО Е В СЪРЦАТА НИ ~~

ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПГ ЕС СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ:

Тгтг.ттЪЖ
А Е ПЯ МнОго разговаряхме 

ляколкото изминали дии 
зн разговори циментираха нТ 
шето дълбоко разбирателство 
и приятелство, така че спора 
зуменията и съобщенията са ^ 
мо формален израз на оноха 
което лежи на сърцето ми 
Уверявам Ви, че на ИндоцГ* 
зийския народ ще говоря 
пребиваването ми у Вас 
дълбокото

-На ос ми април в Загреб бе 
и/вдаден/о съвместно съобще) 
ние за разговорите на двама
та президента, а ещия ден 
президентът на Индонезийска 
та република замина със съмо 
лет за Народна република Бъ 
лгария.

От борда на самолета пре
зидентът Сукарно изпрати те 
леграма до президента Тито, 
в която между другото се каз 
ва:

„Сега когато минавам грани 
цата на вашата братска и го- 
стоп.риемпга страна, използу
вам. сшута 'да ©и отправя по
здрави и изрази на приятел
ски чувства.

ца, че в усилията за правил
ното и всестранно разрешава
не на проблемите на съвреме 
нюстта трябва да се 
нужното внимание в духа на 
Хартата на ООН и според то
ва трябва да се даде възмож
ност на всички страни както 
големите, така и малките да 
се чуе и техният глас на пред 
стоящите конференции на ви
соко равнище. Подчерта се че 
(даване ш межщународнапо- 
г.ющ па икономчгчеоки нераз
витите страни, без пол етичес
ки условия и на базата на 
пълно равноправие и премах
ването па всички видове на 
колониалнзъм 
съществени въпроси за уста
новяване на пропреса и ста-

По покана на президента ш 
ФНРЮ Пост Броз Тито от 5 
до 8 април в Югославия е 
пребивавал президентът на 
Индонезийската република А- 
ихмед Су/сарно, придружаван 
(От съпругата си, министъра 
•на външните работи на Иидо 
незийската република др. Су- 
балдрио, министъра на народ
ната индустрия др. Сухарто, 
директора на кабинета на пре 
зидента др. Тамзил и други
ВИСОКИ ЛИЧНОСТИ.

Двамата президенти и техни 
те сътрудници водиха разто
вари за разширение па съ
трудничеството между двете 
страни и обмениха мнения по 
шпуални международни въ
проси. Двете страни изтъкна-

преа 
и те.

ГОСТУВАНЕТО НА ХРУ
ШЧОВ ВЪВ ФРАНЦИЯ И 

СРЕЩАТА НА ВИСОКО 

РАВНИЩЕ

отдели

за
и за

разбирателство 
приятелство и единството 
щнггересите на нашите дв7 
страни. Още веднаж искай 
да се простя от моите 
приятели Тито и Иованкд т 
с(ри-ЯТ)елокия югославски «а 
род и да им заблагодаря.

От последните изявления на Хрушчов, дадени във 
Франция лъяаше задоволство от резултатите подтиснати в 
(разговорите му с Де Гол и оптимизъм за предстоящата оре-
ктт1ВНш'еВиа<>срецштаИ«аечетиримата°но^<акто^иВХ.ру1Пчов0и^ой

изрази своето задоволство от съветско—Френските разно

скъпи

прсдставяват

«ори.
Причините за това двустранно задоволство трябва да 

текста на съощението за разговорите в ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО Дп 
АЗИАТСКО-АФРИКАНСКАТА КОНФЕРЕН

ЦИЯ НА СОЛИДАРНОСТТА

тръсим не толкова в ^
двореца ^амбуе и в подписаните споразумения, колкото в то 
ва че президентът на френската репуолика и съвелскнят пре 
миер създадоха кантакт, които занапред отваря вратите за 
разширяван на сътрущннчствопо между даете страни, Сез да 
изостря ония добре познати -разлики в схващанията и 
дишата. Ако деликатните теми каквпто са Алжид, експлозии
те на френските ато'мни бомои пил нетатусът на оерлин са се 
появили в разговорите те не станаха прдмет на юявлашя, и 
още по-малко предмет на явна по-мина меисду държавници 
те на съвеюкия съюз и ч^ршдия Но вуаме на щ/ео.л»ането на 
Хрушчов във Франция от двете спь «лът сгаратедню с била 
изоегната всяка дума, коя го е молла да заегне един от унащ- 
твуващите в разговорите. Гова шимикие., което винш и е за 
п^епорччване в -международните отношения, сигурна е допри 

посещението на Хрушчов да мина в ведьли ашлю-офера, 
повлияе и за по-нататъшного иодоирншше на

По случай (втората конфе- 
;ренция ш Азиатоко-африкан- 
кжата 'солидарност, която се 
провежда в Конагри, прзиден 
тът Йссил 'Е(.>оз Тито изпра- 
ти до конференцията следно
то послание:

„На втората конференция 
ш азиатско-африканската со
лидарност изпращам от името 
на югославските народи и от 
свое лично име най ердечни 
•поздрави и пожелания за по-у 
опешна работа.

Народите на ооциалистичес- 
1ка Югославия с голям инте
рес и симпатии привествуват 
(успехите, които народите на 
Азия и Африка са постигнали 
в борбата за своята независи
мост както и на полето за за- 
-крекване на солидарността ме

жду вашите народи с народи, 
те од другите континенти.

Социалистическа Югосла
вия винаги е давала морална 
и политическа подкрепа на «а 
родете от Азия и Африка в 
тяхната борба за ликвидиране 
ела казан иализма и осъществя 
ваае на национална независи
мост, и според своите възмо
жности полага усилия и за 
тяхното по-бързо икономичен 
•йо .развитие. Покрай по-натат 
ъшнюто развитие и укрепване 
на солидарността аш народите 
от Азия и Африка, -убеден 
съм, че вашата конференция 
ще допринесе за положител
ния развой «а международно
то сътрудничство» на полити
ката па активното съжителс
тво и световния мир.“

Иосип Броз Тито 
Председател на Народна 

________ република Югославия

гле-

несло
а пък то щр 
международните отношения.

Посещението не е имало „сензационалноста на първи 
оапад След мъчителните гои«диите срещи на лмнпяга пзток- 

на студената воина, зашито чд^еииие стажаха ред смита 1*рак- 
то се характеризира с извеелна но-р-мшл-щ човелка

СЪЛпсшиеТО, ЧС И ОГ
тика, но
сърдечност, която идва ,в резултат на 
другала стлана на изкуетвал-о нздпчнагте оа^иорц живей 
хо^а, коило са загрижели за ми-ра и за съдещото на нашия, 

от агомнте, свит. днес лиожом да заключим, че шки-

Сукгрно сред своите сънародници (Из еп. .Индонезия")

билността в шета. Изтъкнати 
бяха и стремежите на двете 
страни чрез орггиизациата «а 
Обединените народи да се 
пристъпи и към реализиране 
на широката международна и 
кономическа и текс-шческа по 
мощ на .ошободеясите народи 
от Азия и Африка, както и ^а 
се ускори процсът на осво
бождението на зависимите на 
роди от тези два континента.

ха, че личните контакти ме
жду държавниците са били 
твърде полезни за развиване 
на всестранно сътрудничество 

и за по-нататъшното укреп
ване на приятелските отноше
ния между Югославия и Иидо 
кезия и че тези срещи трябва 
н по-нататък да се практику
ват. По време на разговорите 
беше изтъкнато единството 
на становниата по основните 
международни въпроси, и то-

усрозен
на ллосешсЧпЯ допринесоха за 1палшл>шине (недоверието и ва 
(постеценнито заличаване на (нетючилге чорло—оелн предога- 

колкофо и за решаването на иьъсетстт Първомайските лозун
ги на ЦК на К.ХС

На 10 април е Москва бяха 
публикувани 
лозуинги на ЦК на. Л11СС, в ко 
шю се призовават на^хадите 
на към претворяване в
дело на съвтските преиложе- 
ншя за пълно разоръжаване и 
ликвидиране на студената вой 
на, за забрана на атомното и 
водородно оръжие, за сключ
ване мирен договор с Герма
ния и ликвидиране на окупа
ционния режим в Берлин.

В лозунгите се тгриветстъу- 
ва борческата солидарност на 
Трудещите се о-т ©сички стра
нил! ц борбата за национална 
(исазависийЮС!^ мир, делюкра- 
ция и сюциализъм.

В един от 97-те лозунги се 
казва: „Бра/гс-ки привет на тру 
дещите се от ФНРЮ! Да креп 
не и се развива приятелство
то между съветските и юго- 
/славлки народи и интерес на 
борбата за шф и соцкали- 
зъм!"

Следват лриветевия към на 
родите на Индия, Индонезия, 
Бирма, Цейлон, Камбоджа, А- 
(втанистан, Япония, Арабските 
страни, Африка и Латштска А 
мерика. Чрез лозунгите се 
прнветсл/зунат новите момен
ти «а приятелство и сътруднн 
чество между СССР и запад
ните -страни. Специален лоз
унг е посветен! на миролюби
вото съжителство между дър 
жавн с различен обществен 
строй.

ви за света толкова 
орои Международни црОоЛсМи. (Г1 ако посещението на Л/руш- 
чов на ч^ранцлля не Осше нсл*»ша то във всеки случа;- е ззе^ю, 
ноето недоелшаше вьв вери-гала на подготовкала на раз.о- 
»ворше на вллсоко равнище. първомайските

междуТези подготовки, във форма на лични срещи 
държавниците звио-шаха със ичд:ещанието на аншииския 1фС 
миер на 1»10сю>а. 1 е продължллва с м.х-иьлоюдишлюло и^еще 

на Арушчов на ищ. оегашнала среща на Арушчов с 
Де 1ол — преди маискзла среща в нариж — ог. озаряше и 
на френските и съветски инлереси. Френският нрез»щ.снл' же 

пълно изравнявахле със своите западни сьлоолицн в 
отношенияла със съветския съюз и влизането на Франдлля 
в „атолшия клуо — коело ще рече в редицете на оН(ля слра- 

думала на които ще има едпальа тежест <в разисквалпя- 
та но всички международни проолеми. ч/т друга слраиа съ^ет 
ските ръководилели мню^олк^ално се и^гилоч^^а, че од^орявал 

иеаканл»я за но-но^ляма и алапвна роля в между-

ние

ГВИНЕЯ: Председателят 
на републиката Гвинея Се 
(ку Ту ре официално е съ- 
оощчил, че съветския пре- 
асиер Хрушчов наскоро ще 
посети неговата страна

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗГОВОРИТЕ 
-НЕРУ — НАСЪР

лаеше

■ни Двамата държавници поз
дравяват движението за шо- 
оода и независимост на наро
дите ог Африка и изразяват 
задоволство от. факта, че рас
те солидарността между наро 
дите на Африка и Азия.

Те порицават расовата дис
криминация и безредиците св 
южноафриканския съюз. 1 е се 
надяват, че обществеността 
ще повлияе функционерите 
(които превеждат такива поли 
тика да променят своето ста
новище.

Индийсият премиер и прези 
дентат на ОАР изразяват сво
ята заг.рижносат зарад поло
жението в Алжир и подчерта
ват, че правата на алжир
ския народ на самоопределе
ние и независимост трябва да 
се признаят и напълно осъще 
ствят.

В края на съобщението се 
казва, че палестинският въп
рос трябва да бъде разрешен 
в съгласие със Хартата на О- 
.бдинените народи и принци
пите на (Бандунгската конфе
ренция.

След приключеното посеще 
ние на 1тасър в гшдия, на 10 
април в Делхи е оонародва- 
ио съвместно 
президента пасър и премиера 
Церу, в което дьамата държ
авници изразяват своята при- 
вържеиост към извънблокова 
та политика и своето решение 
да поддържат приятелски от
ношения с всички стлани в ове

ИНДИГА: На 19 април в 
Делхи ще стане среща ш.

премиер

френските
народния жпвот. оа това Гегъми*1 и Л^ушчив но 
сеш.ениего на Франция, съветскоач> •лл.^иатллельо ллок е онло 
залштересовано да смекчи, преди съл>е1цОДлето иа Високо рав
нище френското слаиовище но осрчтикъ^кия и геръгаиски въ
проси, което ое значително по-загеинато ошолкото станови
щето на Англия.

съобщение нана ?1*о-

'Кптаиския
нжоу Ьн лай и индискияя 
премиер Перу. Па тази оре 
ща ще бъдат оосъдинн спо
рните въпроси между две
те страни.Засега трудно може да се каже доколко съветските и 

Френските становищ са се доближили слод разговорите, за- 
щото нит осъвместното съоощение, нито речите и изтшилени- 
ята не дават никакви указания да по определени заюлюче- 
иия, но това не е и най-важното. Афупхчов и де 1 од и не се 
срещнаха с такг^ва ишмерспия ® еджлт ден да променят стано
вището на другата страда—те "Тръшаха от то^а, че е по- по
лезно да се търсят допирни точки там където могат да се 
намерят, като се изоставят такива въпроси където разликите 
е становищата ще останат да съществуват още дълго време.

В съвмесното съобщение за разговорете е изтъкната 
нуждата от подобряване на съветско — френските отноше
ния. Споразуменията, които са сключени са твърде скромни, 
«о в съоощението са навестени и преговори за дългосрочно 
икономическо сътрудничество, 
факт, от който ще имат полза не само Франция и Съветския 
съюз.

БИРМА: След прозедение 
те изоори е оирма у пУ 
'опн/оео е мишлетър предсе 
1далчхт на ноъого нраьпг^- 
•сто. У НУ заама и поао 
вете министър на отбрана
та, иа вътрешните раооти 
и информациите.

та.
Насър и Неру коистаити- 

рат със задоволство, че е от
слабнало -напрежението в све
та. 1е поздравяват п]^едстоя
щата среща «а -най-високо ра 
внище и са изразили готовно 
стта си да й окажат пълна 
поддръжка.

Премиерът Неру и презвден 
тът Насър смятат, че разоръж 
аването е основното условие 
за укрепването на мира в све
та. Те изразяват своето задо
волство заради напредъка на 
конференцията .за забрана на 
ядреното оръжие и съжаляват 
заради експлозиите иа френ
ските атомни бомби в Афри-

ЮЖНОАФРИКАНСКИ 
СЪЮ^г Полицията и ао- 
нататък жестока се справя 
с негър-окото население, ко 
ет о се бори за основеш чо 
вешки права, протев ОезчиН 
(елшата на юиетоафрикаяски
те власти. Па 9 април бе 
извършено покушенлле сре 

Въфвърд-

коего е само положителен

От гледището на международните отношения пък на;- 
важнн елементи на съобщението са изтъкването на принципа 
за мирно решаване на споровте, указване на нуждата от на
маляване напрежението и значението на споразумението за 
разоръжаването, как го и указването на постепеното разреша 
«ане1б на германския въпрос.

: Скептиците могат да кажат, че това не е много, нито 
пък особено конкретно. Но от тези разговори не е можало 
да се очаква повече, защото трябва да се схванат кото под
готовка за майската среща на високо равнище и трябва да 
се разглеждат във връзка с общия ефект на посещението на 
Хрушчов на Франция.

В този смисъл разговорите могат да се оценят като

щу премиера 
Премиерът Уордвърд е са- 
мю леко 
Срещу «ег ое стрелял едк* 
европеец, Дейвид Ират бо 
Гат землевадетел

ка.
ранен в главата.

Вести от НР България

Увеличение заплатите 1Л ЧЕХОСЛОВАКИЯ: 
словашката Скупщина прие 
Закон за нова територия 
(поделба на страната. 
бъде намалено числото на 
(досегашните области, и б*
колии, а териториалните ор 

_ имат по
Ще бъдат 

избори за но*

На около 290.000 работници, 
инженерно-технически • кадри 
и специалисти в наьалютона то 
зн месец бяха увеличени за 
платите. Общата стойност на 
увеличението изнася 320 мили 
(она лева.

Втората група .работници и 
специалисти ще получи увели 
чели заплати от 1 юли, а тре 
тата група работтшци, инже
нерно-технически кадрс-1 и слу 
жители е държавните учр-жде 
ния и об щета ежите организа
ции ще получи увеличение на 
заплатите от 1 октомври т. г.

•Според Постановлиенито на 
правителството за (Подобрява 
не системата на заплащането 
№ труда и увеличаване запла 
тите на работниците, инженер 
«о-техническпте кадри и слу 
жителите, над 1,300.000 ог о- 
коло 1,500.000 работници и сл 
ужнтели ще получат това у- 
величение. От държавния бю 
дает ще се изразходват 800 
милиона лева. В края на тази 
година средната месечна за
плата в България ще бъде по

голяма 13,5% в сравнение с 
1959 година и ще изнася око
ло 700 лева.

Значението на това постав- 
1новленне, прието 
кмзри миналата година не се 
изчерпва само с това, че се у- 
(величават заплатите на работ 
циците
икономическа гледна точка е 
■по-важно то'ва, че постановле 
ннето и имероприятията, които 
се предвиждат-с него подоб
ряват системата на заплащане 
то на труда. Гкнрано заплати 
те са увеличавани линеарно и 
в общи п(роцен.ти. Сега обаче 
щатните таблици се разрабоват 

по-обстойно и се провят корек 
цци в заплатите на квалифици
рани и неквалифицирани кад- 
т.м1. и на ония групи работни
ци, особено на инженерно-тед 
йическиге кадри « ръководи
тели, ОТ М01ГГО зависи подобр 
явзяето на организацията на 
произв о дств ото.

Най-голя мо увеличаване на 
заплатете (от 20—30%) ще по

луч ат стопански ръководители 
Които се намират в, непосред
ствено производство ръково
дители па грутрг и отделения 
и майсторите. Теклите запла
ти досега са били то малки от 
заплатите нависококвалифицн 

(рамите работници на които са 
били (ръкаведители. Сега ггез и 
технически н (ръководни кадри 
ще имат по-големи заплати от 
(висококвалифицираните работ 
нищете. © премирането също 
така се внасят изменения: Ос 
новн критерий няма да бъдат 
преизпъдивните ноцзми, но на 
първо място ще се води смят 
ка за качеството изобщо и за 
качеството

гани на властта ще 
Големи 
проведени и 
ви органи на властта.

АЛЖИР: Временното а* 
жирско правитлетво взе Р 
шение за приемане на ч> 
ди доброволци без ог 
на произход. Предимс 
ще имат техници.

през де-полезнн. права.

|и служителите. От

Гщ . I

КИТАЙ: Пред всеюггайс^ 
я компрес е поднесен ^ 
ектобюднеет за 1У™ 
(Бюджетът па Китай з ^ 
зи година възлиза ^ 
ишарщи юапа. Най пол 
суми се ирешвшкдЯ^,
строеж на национални
Сети, докато останала* 
даоди — просвета, 
сгрв-ция, социална слу т 
народна одбрена не з» - 
40% от целокупните 
жешеки разходи.

V-.,-
па надплаяовата 

продукция отделно, след това 
ва икономията на материали и 
за -други икономически показа 
тели.

Обща оценка е, че подобря 
ването на системата на ъъзнаг 
раждаването ще премахне мно 
го слабости и че 
поощри материалната заинте 
ресованост на работниците и 
специалистите.

■'•Т'

рзт
с нея ще се

Хрушчов в Де Гол със съпругите са в Плрвж
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Пред изборите за нови работнически 
съвеши в Димитровград Председателите имат думата

те хали. Нашите работници с 
доброволна работа помагат 
завършването на халите...

Оттук произлизат и новите 
задачи на работническия съ
вет. Смятам че ние имаме хо
ра, които ше поемат тази от
говорна длъжност, завърши 
своето изявление Цветан Ге
оргиев, предедател на работ 
ннческия съвет при столарско 
то предприятието „Васил Ива 
нов—Циле*.

цн и майстори, които вярвам 
че могат да поемат ръковод
ството на нашето 
тие. >

които ще могат да ръковод
ят предприятието. което от 
ден на ден расте. Ние усиле
но работим върху завършва 
нето на новите производстве
ни хали, в които ше органи
зираме съвременни верижно нн 
дустрнално производство. Ще 
•разполагаме с около 2200 ква 
дратни метра нова производ
ствена пло щн това те ни 
даде възможност за въвежда
не «а съврмена производстве 
на организация. Очакваме да 
пристигнат и новите машини 
които ще се монтират в нови

работническите колективи и 
ръководители. През това вре
ме работническите съвети са 
решавали твърде важни за 
предприятието въпроси и са 
показали зрелост в таза отно 
щение.

При нас още не са започна
ли подготовките за изборите 
на новите съвети, но смятам 
че трябва да с развиват ши
роки разисквания по този въ
прос, да се обсъди досегаш
ната «и работа, да се отбеля- 
зат евентуалните пропуски и 
да се предложат работници.

предприя-

ИСТИНСКО ИНДУСТРИАЛ
НО ПРЕДПРИЯТИЕ

— Работническите съвети в 
(нашето предприятие имат зад 
себе си
Тук е избран и първият ра- 
бопнсгческн 
(град на 30 август 1950 година. 
Както растеше 
приятие

десетгодишен опит.

съвет в нашия

нашето пред- 
така израствала и Г.

Денко Костов, Цяетан 1е^ргь1В и Лозар Кръ;тмч
Пре.' този и през следва 

юите месеци в нашата страна 
ще се проведат избори за но 
ви работиичеки съвети. В Ди
митровград изборите ще бъд 
ат проведени през май. Тези 
избори се провеждат в дни 
когато нашите работнически 

съвети имат зад себе си десе 
тгодишен опит. Специално за 
Димитровград изборите са от 

особено значение, защото 
пред новите работнически съ 
вети ще се поставят за разре-

Създаваме модерно предприятие за производ
ство на мъжка и дамска конфекция

С една дума, намираме се в 
•процес на създаване «а моде
рно гьредлраятие за произшад- 
чльо на мъжка и дамска кон
фекция. Чоъа е твърде важен 
етап в развитието на нашето 
«Предприятие моето започна ка 
то майка занаятчийска коопе
рация. Смятам че ние разпо
лагаме с 'раоотници-маистори 
•които ще могат да се справят 
с тези задачи. Изоорите през 
май ще покажат кои работни 
ци ще поемат «ръководствата 
на предприятието.

На „Остри връх“ бумтят 

автомобилни моторипишишаване важни задачи свърза 
ни със стопанско-проимшле- 
ния прогрес на комуната през 
последните няколко 

Няколко димитровградски 
дприятня 
ще се реорганизират, ще пол 
учат

години.
ци са Сшмоон Димитров, Свс- 
1ислав пацкоа, номлрка Але- 
ксоаа, Каца Димитрова, Баска 
грониоаа и .-останалите.

1акоаа оощо 
обществения живот на селото 
се оглежда н в другите масо
ви (Организации; дружеството 
•на жените ио повод на иемн 
.март оеше устроило народно 
веселие и гьрнеза, на 
нрисъегвуваха ьо от 105 дома 
К»Ог'С1Ва в селото; 
на Социалистическия съюз е- 
дннодушно излаязоха и гласу
ваха на изборите на 20 и 27 
март УУс/о още до т2 
пладне, младежите дори бяха 
таели народен оркестър от съ 
седлото село — стдоровци, за 
да се веселят.

пре Не беше ли малкс необик
новено: селце намиращо се са 
<лю на едш час мъжки ход от 
жП линията и международно 
то шосе, а все пак без път 
през който да може да се съ
общава с нишавоката долина? 
И такава положение продължа 
иаше с -години все до оня есе 
ибн ден на 1959 година, когато 
петърлашани нарамиха кирки 
бюстове и лопати и до един 
започнаха да ровят из камъ
наците на „Остри връх”. Не 
бяха нужни нито цели шест 
месеца, и то зимни, и Петър- 
паш да застане на равна нога 
с новечето останали села от 
общината.. Тракторите, джипо 
1зете изкачват без оообено на
прежение по завоите 
„Кърнишор”. През лятото ту
ка ще .мине и вършачката, на- 
шрршю едг Димитровград, без. 
ненужната заоб]гколка през 
Вадейна.

РАЗГОВОР В ДВОРА НА 
У 4*1Ли1дс. 10и част от самооблагането, ка

то -оощо се набират 1240 над
ници. 1рябва веднага да спо- 
ашпем, че трудодните на на
шите петърлашани се равня- 
ьат на два нормални трудо
дни, което означава, обектив
но погледнато, че- вложения 
ФУД отговаря на двойно по
вече ооикновени раоотни дни.

През първите хуоави про
летни дни жителите на селото 
ицредължиха с усилена работа 
л дадоха доброволно 180о 
„пелърлашкн' надници н пътя 
е почти завършен, повият път 
е твърде скромен и не може 
да се сравнява с някое авто
мобилно шосе, но все пак по 
него леко мшават автомоби
ли. Тряова човек пеша да .ми
не гро него, да се взре в нзкъ 
ртените грамадни камони бло
кове и плочи, да се -вгледа в 
кубиците черна изровена и 
-прехвърляна пръст, за да раз
бере колко много човешка пот 
е пролята тук.

А както аю-рано така и се
га «петърлашани си останаха 
скромни. Да -не бяхме ги по
сетили никой път нямаше са
ми да се похвалят и покажат 
плодовете на своя труд.

— Аз ще ви дам сведения, 
|.{Ю моето име не споменавайте 
с-ш каза Петко Методиев, пред 
седагел -иа Социалистическия 
съюз в селото. Такива са и не 
(ловите другари Ню-вко Алек- 
(сов-Чапааз, секретар на парти 
йната организация и общин
ски отборник, Тофил Горчев, 
също отлшшл се в трудовите 
акции и другите.

през тази година

нови
хали и ще преминат на индус 
триалиа продукция. Във връз 
ка с това нашия сътрудник е 
разговарял с някои председа 
тели на работническите съве
ти в Димитровград.

производствени С петърлашани се приказва 
непринудено и те са люоезнн 
към гостенина, макър и вкъщи 
им и -на полето, да ги очаква 
•наоота. и -основного заключе
ние от гези разговори е, че 

•раоогяг,

увлечение в

иегрлкиша1нн 
аодиг усилен ооществено-кул 
турен живот, а малко се оста- 
^оиг това да стане известно 
и на другите. Ьапример едно 
такова значително трудово на 
‘илаеиие,* което не е оило за- 
оележеио в хрониката на на
шите вестници е, че петърла
шани
•година доО-ро-вошю прекараха 
оо кола сено ог мястото „г>у- 
иур', олизко до Аруньц, чак 

овцспъд-ната фер^а на зе- 
•.<1 едечи^па 1 а кооперация „гшша 
оа намираща се в лнпинско 
иоле.
Тишината в училищните стаи 

осШе една ог ирич■ ин>11 е да се

1ЛШ1’01 о
коя ГО

членовете

Миналата година 
предприятие имаше сериозни 
труишости. Нашата продукция 
имаше занаятчийски характер 
и беше нужно да се премине 
към по-съвременно производ
ство, заяви Денко Костов, 
црдседател на 1раоотничеакия 
съвет на предприятието „Сво 
бода/’. Работническият съвет 
успя положително да разреши 
този въпрос и с тоца доказа 
че е в състояние да ръководи 
с предприятието. Преминахме 
към верижно производство на 
дрехи, създадохме нужните 
отделения, изпратихме на сле 
циаяизация ншпи работници... 
и работата тръпна 
През изтеклата година общата 
продукция възлезе на 100 ми
лиона динара, а през тази го
дина сме запланували да бъ
де 250 милиона динара и спо
ред досегашните резултати о- 
чаюваме че ще бъде изпълне-

нашето
часа в

към края на миналата

над
СТОПАНСКА АКТИВНОСТ
Тежестта на помина ка па 

петърлашани се пада върху 
дооитъка. Сеното се съоира 
в мшогоороините асгърлашки 
въртопи и в още нсмелнори- 
раного Одоровско поле. Ьси- 
чките петърлашкл овци, 
са мершшзирани есента 1Уо9 
-година.

1ази есен първ льт в ниви
те на пс гърлашко е засеяна ви 
оокостобивна пшеница. Очак
ва се .опитът да бъде успе
шен, въпреки че опитната 
площ заема само 10 хектара. 
По никналото жито в тези ни
ви рязко се отличава от друга 
те, където са засети домашни 
сортове, конто не са тъй буй 
ни и зелени.

Хибридна царезмца се заса
жда за в гори път. Съществу
ват» згледи плануваното коли 
чество да бъде надхвърлено.

НОВО ТРАСЕ
поведе разговор и за училище 
40. учителката в ^Петърлаш, 
другарката ьъроснма милче- 
ьа, ед»щ ог стълоовете на кул 
гурло-просветния живот а се
лището ползува здравна отпу
ша в Димитровград и учильш 
*ния двор не увеселяват звъ
нки детски гласове. Жители
те от селото пожелават щото 
тяхната учителка но-скоро да 
си дойде и пак да се с работа 
та си.

ДИНАМИЧЕН ЗАБАВЕН 
ЖИВОТ

Младежката организация, 
благодарение усърдната по
мощ на учителката и големи
те усилия на председателя й 
Паун матеев, неотдавна зами- 
(нал в Армията, успя да ириго- 
тови три различни пиеси в сра 
епително къс срок, които пред 
стави най-напред пред дома
шните зрители. След това мла 
цежите обиколиха околните 
села в димитровградската и 
■пиротска община, например, 
Крупен, Радейна, Смиловци, 
Чшнглавци, Одоровци, Суко- 
во, и лр.. зее през течение на 
1960 година, навсякъде раду-

(Нобюто трасе е прокарано 
ма дължина близо 4 км. Голе- 
(мите и мъчно гсребрндяеми 
УВОрн и от жилавите петърлаш 
ки «волове спусковс сега са из 
(бялнати и пътя равномерно из 
качва към върха. Първите на 
товарени коли неусетно се из 
качиха по сорпан,тините. През 
1959 годша оообено -в дните 
иради Деня на .републиката 
Петърлашани вложиха в из- 
1Гршкдането -на пътя 175 добро 
волни трудодни и работиха с 
едпидесет коли. 1По същото 
в-ре/ме населението си изпълни

ОТ ОБУЩАРСКА КООПЕРА- 
ЧИЯ КЬМ ФАБРИКА ЗА 

ОБУВКИдобре.
—- Обущарската кооперацп 

я не е имала раоотническп съ
вет защото представляваше 
малък работнически колектив., 
заяви Лазар Кръстич, дирек
тор иа предприятието „труд“ 
га имеиню затова сега нашите 
работници с интерес очакват 
оборите, защото след себе 
си имат големи успехи, а 
пред себе си оветли стопан- 

перопектши.

на.
За избирането на пови работ 

ничеоки съвет са заинтересо
вани всички ч!аши -работници. 
По този въпрос вече сме во
дили разисквания на нашите 
сииднкажш и партийни събра 
иня. Предстоящите задачи са 
сериозни и в новите 
трябва да се изберат такива 
работници, които ще бъдат в 
състояние онова, което е за
планувано да се претвори в 
дело. Преди всичко предстои 
ни строеж на нова производ
ствена хала от около 600 квад 
ратни мет.ра защото сегашни
те помещения не отговарят 

Ще прие-

Нашетоски
предприятие през тази година 
трябва да се механизира. Ку- 

•машини за ПЕТЪРЛАШКИ КУРИОЗИТЕ-нени са ьмодерии 
производство на обувки. -Дрез 
следващата пък година няко
гашната кооперация „Труд“ 
ще прерасне във фабрика за 
(.умени и кожни обув'КИ. За 
тази цел обезпечени средства 
(От 400 милиона динара.

Нашите обувки са търсени 
на югославския пазар. За то
ва най-добре говори факта, че 
нашето производство за 
-година е вече продадено. На
шите обувки изкушават позна 
ти предприятия в Ниш, Бел
град и други градове на стра 
пата нн. Предприятието ни ра 
боти добре... -Неотдавна про
ведохме и поделба на печал
бата. През досегашната рабо
та създадохме добри работни

съвети ТИ
Карстовия терен, върху кой 

то е повдигнат Петърлаш, при 
вличат мнозина учени да из
следват интересните му прнро 
дни феномени: „шуцалага“, 
въртопите, пещерите... Бъпре 
ки, че с такива явления се сре 
щате на всяка крачка за тях 
най-малко ще се -осведомите 
от самите селяни.

Кооперативният дом, който 
в Петърла ше повдигнат още 
1948 година, е все още със 
землен под. На ще се минат 
още година или две, какго са 
минали и 12, и на пода ще до 
йде ред да бъде постлан с дъ 
ски.

на нашите нужди.
пови работници. Тряб- 1960

мем и
ва още по- добре да с<$ осигу 
Я>и пласментът за нашата сто
ка. Покрай магазина в Ниш 

ще открием *още /рва мага 
конфекция: в Белград

шно и приятелски и посреща
щи изп;рааща(Ш1|. С насъбра
ните шари, -повече от 12.000 
динара, самодейците задоволи 
ха някои от нуждите на своя 
театър. Младежи, които заслу
жават похвала като самодей-

нне
зина за
И в Скопие. Поели сме изра
ботката «а 8000 чифта работ
нически дрехи за бригадирите 
от автопътя...

П^Шъ^лошани на рабоШа ^ С

$ Тръстеник и „Мотомонтажа” 
;в Ново Место. Наскоро в ко
операция с „ФАП” като произ 
родител на -камиони ще се по 
яви и сараевската фабрика за 
мотори „ФАМ.ОС”.

полигон е построен трамплин става”, така че на световния 
във вид на пресечен мост, чи- 
йто край е висок 1 мегьр и 60 
-сантиметра. Седемтонен ками
он се засилва и с най-голяма 
-бързина минава по трамплина 
като лети в въздуха цели 14 
•метра преди да се докосне до

ВЪЗХОД НА НАШАТА АВ
ТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ

Автомобилната индустия ■ 
нашата страна се числи меж
ду най младите стопански от
расли. Нейните основи бяха по 
ложени след Втората световна 
война, докато преди това Юго 

изобщо «я-

пазар за пръв път ще се по- 
яват и леки коли югославско 
производство.

Статистика показва, че бро
ят на моторните превозни сред 
ства в нашата страна се е у- 

земята, а след първото доко- величил от 1956 година насам 
сване прави още един скок 2,5 пъти. Числото 
дълъг около 8 метра. На това

Тр веенето на „Застава 600” 
расте

дина в Крагуевац започнаха го 
демн строителни работи. Фа
брика се разширява и само 
централата зала ще обхване 
площ от 68 хиляди квадратни 
метра. Когато бъде завършена изпробване 
„Цър-вена застава” ще произ- ват отлични качества.

славия «е само че 
*маше автомобилна индустрия, 
но с 943 автобуса, 4.286 ками 

и 13.561 пътнически ко
ли заемаше едно от незавидни 
те места е Европа по броя 

■превозни средства. За крат 
след -войната, благо-

Все повече камиони
Нашата най-голяма фабрика 

пътнически коли „ЦървснаДинамичното .развитие на на

Н ж =1:г;Щ
заяемдати напълно тези вджди и други превозни средства) 
т^постита значителни резулта бързо увеличава производство 
™ ЕтошшГовад^.ш: 1957Г. то си. 1957 година бяха произ 

бя*я произведени !зедеии 2.012 пътнически коли, 
» ^Р™на 1958 произвол- главно тип „Застава 600" и „За 
3*52^п^Увеличи на над 4.300 става 1.100”. Миналата година 
Т?з?одншните планове на пред производството «а тези коли 

тиятя от автомобилната и се увеличи на 3.200, а само 
Р съшо са увеличени, през януари и февруари гази

ТаП” коят^1954 година про година 1.320 коли тип „Застава 
„ФАП , ю0^ ^,-бГ кям110на през 600”, койтз най-много се тър- 
И3веде„с^ г~ шГпронзве сят 'на пазаря. Извършени са 
настоящата 1 плп пемар и приготовленията за- произво*« 1.400 ка-миона 1.000 ремар ^ ^ ^ Т1Ш Застава

1965 година да се 1.800” и „Застава 2.100". които 
‘ Тр«ки ка наскоро ще се появат на па-

изработят ^0Х1 ^бстоят^ство заря. Производственият план 
миони. Важно ® ори на фабриката предвижда за

НГ^мФ п?'оизводстао тази го^а 13 хиляди нови 
ентираха д0 сега НаЙ превозни средства от всички
на тежки коа^цни- седамтоие видове. Интересно е да се спо 
тежкият . фдп„ дока мене> че тръсенето на „Заета
та ПРТАМ^ главно пройзвеж- ва 600” е толкова голямо, че 
Г от 3 до 4,5 тона. само до неотдавна желаещите
Т^п ^дп а вече прнбойци ше да купят тази економична ко- 
1аз" ГО“ шюго търсените на ла трябваше да чекат и по 

10-тонии камиони. 6 месеца. На 1 април тази го-

на спецнал 
ните и товарни превозни сред 
ства възлива днес на 36.000. 
В страната има^около 5.000 авто 
буса и около 40.000

она
камионите показ

на вежда годишно около 30 хиля 
ди разни коли. Тазгодишният

пътничес-В чужбина проявяват жив ин
терес към нашите камиони и 

автобуси

ко време 
дарение на силната индустриа 
лизация и в този нов отрасъл 
бяха постигнати блесящи ре
зултати. Днес нашата страна 

камиони, автобу-

ки коли, а броят на мотоцик
летите порастна на над 57.000. 
Само в Белград броят на 
торните превозни средства ра 

ежемесечно с около 500

план за производство на авто 
(мобили предвижда увеличение 
с 195 на сто.
Качеството на превозните сред 

ства е отлично

мо-
Благодарение на доброто си 

-качество нашите камиони 
автобуси кръстосват днес пъти 
щата на България, Турция и 

От самото си създаване на- Елтет» а има благоприятни у (мобилни фабрики, 7 предпри- 
шата автомобилна индустрия сл|°вия за извоз и в Етиопия, произвеждащи мотори,
отделя особено внимание на Индонезия, Судан и други стра 33 изработка на каросерии,
(качеството на произведенията ян* Миналата година в Бъл-га специализирани фабрики
Освен изящната външност, ркя бяха изнесени няколко де производство на автомобилни 
превозните оредства показват сетки камиони и автобуси, части и останалите фабрики 
и голяма издържливост. Пре- 'за които изказаха най-лас произвеждащи мотоциклети, 
ди да се появат на пазаря би /*5аво не са-м'° пътниците но и мотопеди и т. н. ще произве-

оългарсюгге специалисти. Та пат тази година около 80.000 
зи година ФАП ще изнесе в разни превозни средства, за да 
Турция над 100 камиона. Осо- могат през следващите някол- 
бен интерес към произведени ко години, които откриват 

зимно време и по голям сняг ята на нашата автомобилна нн пред този индустриален отр- 
(и едоа тогава отиват в пред- ДУСТРНЯ проявяват страните од асъл извънредни перспективи

Близкия и Средния Изток. за бързо развитие, хце 
Наскоро ще бъдат създаде- чат броя на превозните сред

ства около -3 пъти.

сте
и броя.•произвежда

тролейбуси, пътнически ко 
ли, -мотоциклети ит. н.
си.

Смята се, че нашите 5 авто
Пръвият наш камион „Пио* 

злф” бе про изваден в марибор 
ската фабрика „ТАМ”, постро 
ена на мястото на някогашна
та авторемонтна работилица. 
Наскоро от там

първи автобуси. 1954 
година бе пусната в действие 
и втората -наша голяма фабри 
ка „ФАП” в Прибой на Лим, 
чийто колектив освен камиони 

автобуси.

за

кета с роямо 
вижда се

излязоха и
нашите

ват подлагани на тежки „изпи 
тания”: изминават няколко сто 
•тин километра по лоши пъти
ща, дъжд, вятър и слънце, апроизвежда и

(Най-^олям производител на 
леки коли е крагуевачката фа
брика Цървена застава”. Ос

тава разни моторни пре

ставителствата за продажба. е увели-
(Най-оригинасшн изпитивания 

се вършат в прибойската авто нн и условия за износ на коли 
мобилна фабрика. На голям производство на „Цървена за

вен
возни средства произвеждат и 
фабриките: „Първа петолетка”

изхвърлят
пазаря Стефановски Стефан
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работниците, Петър Андонов 
«говори за нуждата от физичсс 

възпитание на «работници
те, а Ценко Симеонов изтъкна 
нуждата от по-засилена борба 
иа администрацията 
бюрократизма и за по голямо 
(го уластие на синдикалните) 
«групи при оценяването иа слу 
жителите.

Накрая бе избрано ново 
цуь ков/здство. За претседател. 
(е избран Душал «Бипгчан, а за 
(секретар Ммгко Томов. Б. А.

благодарение на специфично- 
стта на производството в това 
предприятие, може да се дой 
де до желаните резултати, ко 
ито дават точни указа ния за 
хода на гИрои25В«с<дителиостта 
на предприятието „Циле”.

В предишния брой казхме, 
че произв«одителността се из
разява чрез отношението -----
«където К представлява стой- 
гь/осзУа иа произведенията, а 
н число иа работниците ан
гажирани в д 4ро из в одст во то. 
макър че този начин на изчи 
шоние на произведи геллос- 
тга «е е толкова точен и отно 
сително мож да доведе до за 
олуца все пак и чрез непо.

ишьиш4Цпшшшшишшш1Н
Въпросът за общото образо
вание на работниците също не 
е «решен както трябва. Опи
тите на тютюневото предпри
ятие с кратки курсове показ
ват, че е нужно при народния 
университет в града да се о- 
бразува катедра за общо обра 
зование иа работниците.

<В разискванията бе изтъкнат 
жилищният проблем. Работни 
кът Мишия Станчев даде пред 
ложение да 
трада по-евтшш

Всички тези успехи обаче не 
са пълни. Съществуват и се
риозни пропуски в работата 
>на организациите в пред- 

Някои синди

На трети април в Димитров 
годишно съ-град се състоя 

брание на общинското вече на 
синдикатите.

Покрай няколкото 
делегати па събранието са при 
.съствували и представители на 
цартйшште организации и 
представител на околийското 
вече на синдикатите в Ниш — 
Благое Нецич.

В доклада за дейността на 
отделните синдикали групи и 
на общинското вече се изтъ
кна широко разгърнатата ак
тивност на синдиката през ми 
палата година, която е била 
насочена главно към изпълне
нието на обществения план, 
(към подобряване жизненото 
|равнище на трудещите се, — 
към укрепването на работни
ческото самоуправление и към 
повдигането на политическото 
и обществено съзнание у ра
ботниците, които са повечето 
бивши частни занаятчии и сит 
ни собственици на земя.

Резултагите на тая целена
сочена активност са убедител 
;ни. В редица предприятия 
(„Циле”, „Механик”, „Труд”) 
производството е било увели
чено в сравнение с 1958 годи 
на 29%. В резултат на това са 
увеличени личните доходи на 
«работниците в предприятията, 
(работниците в преприятнята. 
През 1959 година са постъпи
ли в предприятията нови 180 
души.

(КО

десетки шрнятията. 
кални групи по прешдтриятия- 
та недостатъчно са разбрали 
своята роля в живота на пред 
лриятнето. Своето обществено 
имясто. Например общо позна
то е, че димитр«о«вгардските ра 
ботници се нуждаят от общес 
твена прехрана, а този въп
рос недостатъчно е повдиган.

срещу Погледнато от тук произво
дителността през различните 
|родиши показва следното (из. 
числено в 000):

за 1955 юд. Ь56 1У57 1958 1959 1960 
3б1 583 583 959 929

Тези данни показват, че въ р<в поглед се промъква намал-
продуктивносттд

К
331п

се изграждат в 
жилища за преки увеличаването на п«ро- яване на 

излодсшзото (мошчсетвшо и Всички тези неща предудреж- 
сгошостно) тенденцията за дават ръководещите преддри 
пюсяЦЛю увеличаване следва ятието, че трябва да се погри 
линията на сисгематичеоко у- жат за 'разрешаването на те- 

благодарение на ви проблеми като пристъпят 
производство към обстоен анализ на плана 

за 1960 година. Наистина поло

синдикално събрание в БосилеградБележка от годишното

КРУШШ УСПЕХИ,
МО И СЕРИОЗНИ СЛАБОСТИ

аеличаване, 
организираното
и подобрение на производи
телността на труда през лос- жителло е това, че анализът 
ледната 1960— година, и обра иа производствените разходи 

«намаление на изчислени според един работ 
ник, показват тенденция за на 
маля-ванее в плана за 1960 го 

Затова същствушат различ- дина, но това може да насър 
ни причини: или новоприета- . чава за отстраняване и на 
та работна ръка е иеквалифи- грешките които се посочиха

производството* по-горе.

— Прояви на своеволие в някои нредприятня
Ето някои от тези слабости:
През течение на миналата го 

/дина «в ©осилеградско е имало 
11 повреди иа работници кое
то за 'този край е преляното и 
което овсдстелствува за слаба

тно — «показва
., изчисле- 
ботннк.

п рю из вюд ителмостта 
иа според един раи предприятията, противно иа 

закопа са «цгика^вали да прие
ма г
шито им изпращала занаягчн 
нската камара; в много пред
приятия е имало случаи на 
ирошино своеволие ог ст.рана 
(.п! дпрек1>о1рите тю отношение 
и.риелиане п ^июлняване на ра- 
ооглнци, «макър че е същесшу 
рала и комисия за приемане и 
|>во.Л(явапс на раооилици и тя 
ло, «моето е I по-високо от дире 
«ктора-,работнически 
синдикатът; често 
гарпфшите ставки ща не са съо 
бразе/н/и добре и «някои раб от- 
шщн ца не еа лъзн а1, редени ка 
ссго тряова; някои предприя
тия раоотят без добре оосъ- 
ден план и цц>.

Две неща влияят обаче да 
се създаде увереност, че вси
чки тези слабости ще се пре
махнат. На първо място това 
«организираната и упорита ра- 
оота на -огмдикатите «в Босиле
град и тяхната «все но-поляма 
ооществена «роля в предприя
тията и учрежденията, и на 
«влюро място, че всички тези 
отрицателни факти правилно 
са «отчетени и разкритикувани 
па годишното заседание на об 
щинокото синдикално вече.

Неотдавна състоялото се го 
дишно събрание на общинско 
то синдикално (вече в Босиле
град премина твърде успешно 
Покрай отчетните успехи, кои 
то тази организация е постиг
нала през миналата «година твъ 
рде много «място бе дадено на 
на проблемите, конто чакат 
още овоето разрешение.

С остра критика присъству- 
1ващите делегати изтъкнаха 
много слабости, за чпето пре
махване не са вложени доста
тъчно усилия.

ученици в еюлаистьото,

цираия, или
се базира на произведения, ко 
ито «нямат серийно произвол- ртвенигте (разходи 
тв«о, или незабелязано на лъ- според един работник:

1958

Ето как се движат производ
изчислени

1959 196019571955 1956
630406 615307226211

Точните показатели, които и раз(хо«дите му според един 
от сравнението на работник показват през същипроизлизат

стойността «а производството я период следното:
1956 1957 19оЬ 1956 1960
59»/. 63% 69% 66% 67%

Значи въпреки теидеицията за остраняване на слабостите 
произвол- п за подобряване роизводи-

съьет и 
явление е 1955

63%

Писмо от Верзар за намаляване на 
стаените разходи през 1960 и телността през следващия пе 
юо7 година те се покачват рпсд. Още «повече затова, за- 
през 1958 година и отново на щото предприятието е разре- 

1959 година. Все шавало някои проблеми, кои-ВСЕСТММ лепиш маляват през
пак чувствува се малко нара- то положително ще въздейст* 
стване на разходите... оувагт на производителността

Заключението е, че могат н на нейната рентабилност.хибридна царевица. 
* успешно да бъде

Може би още ранно да се 
дават окончателни оценки за 
работата на Социалистическия 
съюз, но онова което до сега 
е сторено говори, че верзар- 
чани са направили 
план за тази година и че този 
план «вече се реализира.

За отбелязване е, че Соци- 
;алистичесия съюз прояви ин- 
тересуване за всички въпроси 
свързани със живота на село-

яване на 
Очаква се 
проведена и едра друга акция 
облагородяване на около 2000 
дивашки.

Верзарчани «акта всяка го
дина,
подЛопзят за участвуваме в 
тържествата по случай 25 май 
«които ще се проведат «в Дими

да се изначрят пропуските в Състояние 
производствения план за 1У60 
година и че е възможно тези 
Цропуоки да бъдат остране
ли в периода на тази година, довете на предприятието нала 

Всички тези данни лооо/чшат га заключението, че предпри- 
рентабилността на предприяти ятието ама големи възможно 
ето, на всеки работник поотде стн за успешно разрешаване 
дао|, защото намаляваме на иа всички проблеми. От го- 
производствен ите .разноски (с дина на^година предприятието 
порещ, единица произведение) е отделяло значителна 
е доказателство за пълното и шоите пчалби за нови основ

ни средства. Макър че пред
приятието е започнало работа 

изхабени машини (над 50%)

на фондовете в 
предприятието

Един битът преглед на фондобър
така и сега актишо се

тровпрад.
Дружеството на жените под 

1готвя вечеринка за 20 април.
/Младежите и девойките раз 

учават физкултурните упраж
нения за физкултурния прег
лед на 25 «май в Димитров
град.

Разбира се, цялата тази ак
тивност в едно малко планин
ско село е «възможна благода
рение на активността на дру 
гарите от Социалистическия 
съюз и от организацията на 
Съюза на комунистите.

Изглед от Босилеград
част отто.

До сега в селото са прове
дени 8 общи събрания, а са
мият управителен отбор често 
се събира на заседание. От 
Предвидените 6 вечеринки) 
агрез тази година три са се 
вече състояли. Проведено е е- 
уино съвещание за земеделски 
те производители по отглеж- 
(дане на хибридната царевица 
и на високодобивна пшеница.

(Редовно се уреждат и поли 
тически информации, чрез кои 
фо селяните се запознават с 
{международната обстановка не 
най-новите събития у нас.

Социалистическият съюз е 
дал почин в тези пролетни 
дни да се пристъпи към уре
ждане на къщите и двор«ните 
места. Селяните са се съгла
сили и се очаква всичките къ
щи да бъдат обелени, дворо 
рете уредени и пр. Предвижда 
се уреждане и на стопанските 
,дв арове.

Добри резултати са постиг
нати в кооперирането със зе
меделската кооперация в зас-

Оставага сега отделните си
ндикални 1групи по предприя
тията и заведенията да тръг
нат на борба орещу отрицател 
шгге явления и да заемат мя
стото си в редовния живот иа 
Предприятията.

та хигиенно-техническа ох/рона 
на трудещите се в предприяти 
ята; роля«м брой ученици .в сто 
панетвото, които работят при 
частни занаятчии работят псве 
че «от 10 часа дневно и освен 

законото

рационално използуване на 
суровините, машините и про-

капацитет на (сизводствения
предприятието, в крайна лини днес то разполага със солид- 
я «на ишномисването което мю на механизация. Ако направ- 
же да бъде отражение на пра им сра«внение между сегшина- 
вилната политика на управите та стойност на средствата и 

;Л1Шгге о.пган'и на предприятие набавната им стойност можем 
в тяхната работа за икономии (да получим степента на фи

зическото състояние на сред
ствата, «която в различните го 

начини {тини изглежда така:

това не получават 
възнаграждение, а« в много, 
случаи сами си заплащат и оо 
циалната осигуровка, която дл 
ъжн1и да дават работодатели
те, а не работниците-ученици 

коо«перацин

Успехът ще е налице, защо
то за него са заинтересовани, 
псички трудещи се. Ь предприятието.

Всичко това пкоагзва, че съ
ществуват условя иБ. Ал.Денко Младеаюв земеделските

19601958 19501958{955 1956
77,2 82,3• 82,155,5 62,051,ТЮ ТЮНОПРОИЗВОД ството 

През 1960 година
Такова повишение процень предприятито има възможноа 

та на физическата годност на \да отстрани «пропуските в пла 
средствата за п(рюизводство на за 1960 подуша. Това е на
говори за тяхното добро съ- ционалният доход според е- 
стояние и разкрива големи душ работник. 
цъз«мюжПости за з^зелнчение 
па производството, 
това са фактори, които гаран налния доход като последст- 
тират възм«ожност на н«ови :в«не от «вложените срдства за 
произ1в-одствен1н процеси, кои- подобрение условията на ра- 
то още не са използувани, а бота и увеличаване произво- 
които могат «да влияят за уве дителностга. Но, и в този слу 
личен и е на производството и чай резултатите не задоволя- 
шткение себестойността на ват — сравнението на плана 
продукцията, ако . пр*оизвод- за 1960 година със сиегемати 
ствспата «мощ се използува ка чеокогпо нарастване на нацио

налния доход и тук прави осг 
ъпка:

Естествено е ща се очаква е 
защото жсгодно «нарастване на нациоза като и ай-/рентабилна в на 

шите краища. За съжаление 
е че някои производители се 
отказаха ог отглеждането на 
тютюна, търсейки работа по 
«Л.^дт^риятията. Неквалифици
раните работници дори и- да 
намерят работа не «могат да о 
съществят такива приходи ка 
(квигго би осъществили с уве
личено производство на. тю
тюна.. С -оглед на положение
то тютюневото предприятие 
ЮТ «Пирот ще разреши и до 
пълннтелно оключване на до
говори. Този м-омент трябва 
да се използва и да се настои 
нашето тютюнопроизводство 
да бъде на «миналогодишно
то равнише.

дане на 8 милиона стръка тю 
тю«н, което ще рече, че тази 
«година редица тютюнопроиз
водители са се отказали от 
производство на тютюн. Най- 
добри резултати в контракува- 
щето са постигнати в селата 
Драговита, Поганово, Трънски 

% «Сдоровци, Радейна, Петърлаш 
^ и «Пъртопопшци. Като се има 
^ предвид, че «миналата година 
^ пашите тютюнопроизв«одители 
^ са получили за реколтата си 
^ повече от 42 милиона динара, 
^ то сегашното «намалдмие на 
Ь (производството, без оглед на 
у причините, значи че нашите 
$ «производители се отказват от 
^ сигурните милиони. Факт е че 
$ тютюневата култура се пю*ка-

От 1 февруари до 1 април 
бе п«ро«ведено контрактуването 
за пронз!В'Одствона «тютюн през 
1960год. През това време меж 
ду тютюневото предприятие и 
тютюнопроизводителите 
сключени договори за засаж-

са

Доброволна работа за свое предцриятие кто трябва.
Още един факт говори, че

(у 000)
55 56 57 58 59 плал 1960

На, ди |, 1 рабпнк ПО 141 272 172 321
Не можем да намерим «п- (вния стремеж за увеличаване не 

«а1В1дател!Н1И причини коитооа само личните д«ох«о(ди на Е>а°°‘ 
могли да вл ияят за това отсъп- тниците, но и на националш|Я 
\зше па предприятието! от осно дачод по един рабописк-

Цв. Васев

Г одина
302

Г.

ПОВЕЧЕ ГРИЖИ 
ЗА УЧЕНИЦИТЕСИгнШ НАСКОРО ЩЕ БЪДЕ ГОТОВ 

РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГРАДА* брой ученици има слаба под
готовка и не може да 
заниманията в средните учили 
ща. Те са «постъпили в средно 
училище само заради желание 
то на родителите, които често 
преценяват възможностите на 
св«оите деца.

игал Тнто” и „Борис КйДР^ 
се строи сега ново 
жишшцно—пърповоко 
В партера ще бъдат тъ^]есТ 
ски магазини, а над тях - 
ко«фортни квартири (№%.трз 
ни) с тю 60 квадратни 
използваема площ.

следи Към края на гоз«и месец ще 
бъдат готови геодетските ши 
маси на Димитровград. След 
това специалистите ще пристъ 
пят към изработване на гене
ралния «регулационен план на 
Димитровград, който ще очер 
тае окончителния изглед на 
града. Планът ще предвиди и 
нужните корекции на корито
то на река «Нишава в рамките 
на града.

На 7 април в Босилеград 
се състоя родителско-учител
ска среща във връзка с успе
ха на учениците от тукашни
те училища. За отбелязване е 
че имоно родителите на сла
бите ученици не присъствува- 
ха на тази среща, което г-оао- 
рц |3ашбрежио отношение на 
тези родители към своите деца 
—ученици. Има и такива роди 

които оштат, че те са 
(длъжпти да обезпечат «а уче
бниците храна и квартира, а за 
възпитанието и успеха тряб
ва да се грижат изключително 
учителите. На срещата се 
П?кнаг; и - факта,, ^.изваден

Импозантните нови хали не столарското пред
приятие «Васил Ив»нсв— Циле“ 
своя покрив. 3* отбелязване с, че покривната 
дървен* конструкция за халите изработват и по
ставят самите работници от това предприятие. Те 

с разшигяв?н*то на предприятието 
и неговото модернизиране ще бъде по добре и за 
тях и затова решиха с доброволка работа де по
могнат строежа на халите. Н* снимката виждаме 
едво звено работници-инициатори за доброволната 
работа и моделари на .рамките за покрива: Сокол 
Соколо*, Славча Пейчев, Душен Илиев, Божидар ^ 
Стоянов, Божил Ставров, Кирков Кирко и Лазар ^ 
Мишев Т,зи.акцня,се провежда,цоЛеР^ководствР; „ «|
|01,1й.)ц-*хов*я,1|*ай*тоР Мнрчо-Драгадов.,.4 спъошюъб

вече получват

Това говори че родителите
■В продължение «а иЯ

изправените >КИЛ1,шН'1Тут00 де 
в цвнтра на града нгс1^ еД' 
започне строенето на ^

здание с &
четири *

юще не са схванали значение
то на средзпите училища, и ра- 
,зс|ите «стопадюки техникуми. 
От шлуга страна, за да се по
стигне успех .в училището му 
жсю е за този успех да не се 
прижат само учителите, ню и 
«родителите. Само при 
страно ннтересуване 
1взаимни усилия могат -да се

съзнават, че

През та-зи година ще се ра
боти

тели. но жилищно 
говски магазина и 
фортни квартири.

върху
на още една голяма улица в 
Димитровград. Тези улица ще 
свързва болницата с кланица
та и ще минава през таканаре 

учената. „Иосвщина маяла’
На-/ъгъла ш: удициде; Л-Мах>- -

построяването
дву- 

и със Започната през мИ”^Тсгра
дшга ^илишна'гь^„еяа да ще -бъде лавърщена ■
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В разсадника на „Нишава“ Отчетно събрание на кооп. съвет на „Нишава“ Пролетна сеитба
в ДимитровградскоПрез тази^пршпет продадени Кооиерация с иримерно земеделско ироизбодсшво
В стопанския отдел на На

родния отбор узнахме, че е 
било запланувано през тази 
пролет да бъде знсята царе
вица на 215 хектара. До сега 
са сключени 612 договори ме
жду частните производители 
и кооперациите за площ от 
180 хектара. От тази площ са 
мо 35 хектара отпадат на час 
тикна агротехника.

През тази пролет ще бъ
дат засадени и 33 хектара със 
сортни картофи и 7 хектара 
със ооя—една култура, която 
до сега не е отлеждана в на
шия район, а която има голя 
мо значение в прехраната на 
добнъка.

На неотдавна състоялото се на царевица през миналата е- 
сен изнесе 4.000 кг. по хекгар. 
Кооперативният съвет разис
ква по въпроса за ненавре
менното съзряване на хибрид 
пата царевица в някои села. 
Специалистите се исказаха, че 
при ина за ненаврмешюто съ
зряване била ранната поява 
на слана и допуснатата греш
ена в избора на семето за ня
кои села намиращи се на по- 
голяма надморска височина, ка 
«то и неправилното прилагане 
(на агротехническите меропри
ятия от страна на някои про
изводители на царевица.

На заседанието бе подчерта 
па нуждата от изграждане на 
складове и на работка ръка- 
1В кооперацията по време на 
жътва.

През минатата година коопе 
рацкята е имала своя и на 
частни проюводичтми 108.47 
хектара земя за обработка 
при пълна агротехника и 101 
хектара за частична агротехнн 
ка. Всичките тези площи са 
били засяти с високодобвнн со 
ртезе пшеница като са полу

Както всяка пролет, така и 
разсадник 

кооперация

рее овалите да дохаждат 
садиика, но използува 
пазарен ден и изнася 
овощни фиданки на пазарите 
в Димитровград и Пирот. Про 
блеми във връзка 
та не съществуват. Разсадни
кът продава ъсичко 
произведе. Малка неудооност 
е това, че той търгува само с 
('дребни производители и пора 
1ди тева «е «може предварител 
мо точно да знае какъв в ад 
фиданки да произвежда, но 
е принуден приблизително да 
се съобразява с интереса на 
частните стопани.

Тези дни 
(тазлролетното 
разсаждане

Vаседание на кооперативният 
съвет на земеделската коопе 
|рацня „Кишава“ в Димитров- 
прах бяха отчетени резултати 
те от работата на кооперация 
та ппез 1959 година.

Земеделската

в раз 
всеки 

своите
тази овощарския 

земеделската 
„Нишава“ посетиха голям бро 
й стопани да си вземат сорто 
ри овощни фиданки и се р,гз- 
питат за съвети във връзка с 
овощарството. Известен брой 
купувачи са от селата «а съсе 
дната, Пиротска община, осо 
беио от по-близките до Ди
митровград места. Обаче уп
равата на разсадника., който 
ръководи инж. агронома Р1ор 
дан Маринков. не чака заннпе

с пласмен-

каквото кооперация, 
както се заключава от докла

Тютюнопро
изводство

Отглеждане 
на разсад

се привърши с 
«засаждане и 

на фиданките, с 
също така и калеМеиете, кое
то провеждат опитните калс- 
мари Петър Георгиев, Салда 
Петров и Лазар Янкулов. По
настоящем се запрашва шша- 
логодишиия материал, 
се същевременно и 

Тази пролет 
са купени 4419 ябълкови фи- 

от ефта 
(1923 дървчета), 

които се продават по 100 ди
нара едно, а след това и от- 
оортовете „Каселка” (739) „Ти 
мочамка“ (1043) и др., 
се продават по 80 динара ед
но стъблце. По малко търсе
ните са Дслишес“, „Шумато- 
вачка“ и др. Круши се -греят

Миналогодишните успехи да 
•ват •възможност тая година 
резултатите да бъдат още по
добри.

Б. А.ПОЛИВАНЕТО на разса
да започва ведата след вас 
иванего на семето и про
дължала до о—о дай п^е- 
(ди ро/ешкдането. Охначало 
Цокато семето не е никна
ло а и по-късню докато се 
не ршкръстн и нощите са 
студени, поливането сгава 
с «о-малки количества и то 
със смлачена вода. Поли
ващо тряоьа да става от Ь 
—у часа косато слънцето 
добре ицрее лехите. кога 
тю пък -времето се поза то
пли и (разсадът се вкорени 
той нряова дв се полива по 
-изобилно и по-рядко и то 
или рало сутрин или при
вечер. пиасак не през деня.

I цнЬЬглтг. 1 о е важно 
(мероприятие. Чрез него о- 
страняваме бурените в ле
хите, които отнемат храна 
та, въздуха и слънцето на 
младите тютюневи расте
ния. С плевене трябва да 
се започне веднага 
като в лехите се заоедежат 
разни треви, защоно тогаьа 
1шат малък дорен и при 
тяхното скубене няма да 
страда тютюна. За- да не се 
шекуова тютюнът или се 
разклащат -морените преди 
плевенето летите се поли
ват изобилно. След. плеве
нето лехите пак се поливат 
И то веднага. Плевенето 
става сутрин или привечер. 
За плевене са «ай-доори о 
Олачшгге дай. Изилегоенети- 
лели трябва да се засенча- 
ват поне през първия ден

който
изрязва, 

от разсадника

Панки, найчмного 
„Ионатан“

ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СБ
Кооператори изслушват доклада

чени средно 4160 кгр на хек
тар. Максималният добив е 
бил 6.-700 кг на хектар.

Отглеждане на хибридна ца 
(ревица .даде също така поло 
жителни резултати. Триста се
демдесет и осем производите
ли сключиха .догов-ори със зе 
'.мед е леката кооперация за- пъ- 
чиа и частична агротехника на 
площ 80,82 хектара. Добивът

ца и разискванията е преизпъ 
лшгла годишния си план в о- 
бластта на земеделското про
изводство, животновъдството 
и търговията. Резултатите са 
•още по-големи затова, че ко
операцията тгрез миналата го 
цпна е успяла да се сдружи 
«в 'производството на жпнипг 
култури с над 1170 частни про 

Кооперацията 
днес -служи за пример на оста 
налите кооперации в община 
та. Нежното развитие започ
ва проз 1957 година, когато 
(кооперациите от Радейна, Лу 
(кавнца, Желюша, Петрълаш и 
Димитровт-рад се обединиха, 
защото това -обединение уве 
зшчпваше материалите сред
ства, обработваемите площи, 
оо-бственост -па кооперацията, 
а всичко това тговлия частни 
,те -стопани да се сдружават 
ю кооперацията.

които

ДИМИТЪР МАНОВ
Той няма отделна канцела- редно задължение на другаря 

остала.иие нелоо»! ко митко е и че той е изоран зария като
„егн аача.тпци ьа отдела — председател на Отбора за про 
(АсаМзою ра^о1но място е за- веждане на майския фестивал 

със служашлие в отдела на българското малцинство —сДпЮ
ол стоианспуо 11 фи^илиш нрн още едно задължение, което 
^оил!«!пскии итоо-р в а» ни игров изисква много труд и ангажи-КСВИНИ ОТ БОСИЛЬГРАДСКО 

БОЖИЦА

изгоодители. к род. О ГгсШ-аЧАЛЛ.лаАЛ Колдсла- рЗИС.

кГ 25 Поради това, когато го потя,
.. М..О ирои слу- |рсихаме в кьщи съпругата му

сс ьлш„>а н НС-.ОВО.0 отговори:
лепилно място. 1-о се различа 
да чат- -осг^шлше са.и-0 но то-

Божичами вече за-почнаха 
да купуват радиоапарати. То
ва стана възможно благодаре — Трудно е да го намерите 

тук; и аз незная кога ще се 
прибере у дома — потърсете 
го в оощьгната или в комитета.

Щ'01М]
(иие на тс©а, че през тази про- 
7гет се електрифицира селото. 
В провеждането на електрифи 
кацнята ативно работиха всич 
и и селяни, а акцията бе мате
риално помогната от замедел: 
оката кооперация „Ед1Ш(ство“. 
Сега всички махали на селото 
са електрифицирани.

ьа, че в^ху ьетвато Нисали- 
ъдпа маса ».а -ьахрупани наема,. 
р.и1С1«4дп, чегр1сж««... хук се на
,иимра|1 СУихдоС1оахшЯ иЛаН ЛЯ
оохдг.1ната. оюджета на съща- (къщи, той не в почивка изпол 
ха, проектоплановете на пред 8-ува малкото свободно време 
ирьяьвиа и .кооперациите и — и тогава Манов се захваща 
шр. оа да се справи човек с За учебниците и чете; изпол- 
тазн огромна раиоха не е до- зу.да веки свободен миг за но 
схахъчно салто офиЦххалио о- дротоька на изпитите си, за- 
11ределе1юто раоохно време— щ,ото той задочно следва ико- 
иужно е да се идва и след о- номически факултет, 
исд, даже да се стон и до къ-

Даже и коГато си дойде в

в големи количества — прода 
цени са общо 1Уо4 крушови 
фиданки (най-вшюго - сортове 
„Жшрар1Шова" — 615, „Ьиля- 

„ Калугерка“,

Дино Динов

БИСТЪРмюшка“—чб9у 
„Тревушка“ и пр., а по-лшл- 
{кю „Клапова“, Оливиефка" к 
др.). Крушите се също про
дават по 100 динара стъблце. 
След ябълките и крушите най 

търсат -праскови 
■ (270 фиданки), вишни, чере

ши, дюли и мушмули, дока
то сливи и орехи се търсат в 
незначителни количества.

За отбелязване е, че 
година започна да расте инте 
|>есът за засаждане на мали
ни Досега разсадникът е про 

11.000 малинови

—Сега съм апсолвирал, ка
на пва той, — Нямам време за у-Ваксинираке на доби- опа вечер, когато недалеч от 

с/ощплата в гостилницата 
„оалхал се разнеся глъчката чене, но надявам се, че скоро 
ог гласа на -певицата и приказ шс завърша. Все пак доволен 
ките на посетителите и предиз съм, защото всичко онова, ко 
бикатеищите зьукове на акор- сто съм научил веднага го из

ползувам в работата си.

На събранието на ООРН бис 
търчали взеха решение всяка 
махала да работи върху строе 
жа и поправката на пътищата 
които -минават през всяка -от 
махалите. За отбелязване е 
трудовата активност ма -маха
лата „Руни“. Членовете на Со 
циалистическия съюз от тази 
махала пробиха нов път на 
дължина от два километра. 
Този път ще ги свърже с цен 
търа на селото. И другите ма 
хали провеждат подобни акции 

Любомир Станойков

тъка■олед плевенето.
\ (Иал^АПЬАНЕ на раз

сада е иужто мероприятие 
наш какаме доброкачествен 
(разсад. С праяхрангаането на 
дхтзсада трябва да се запо
чне щам като добре поник 
Ие. Прихранването се повта 
ря след 7—12 дни докато 
(разсадът добре се развие. 
Обикновено за прикрепва
не се
селитри (чилска, калциева 
или натриева). За първо 
прихранване, след пониква 
1нето, се употребяват 10 гра 
(ма селитра за 1 квадратен, 
лггър, за второто 16 грама 

а за третото 20 грама. 1о- 
рът се разтваря във вода 
и с този разствор се поли
ва лехата. След това леха
та се полива с дв-ойно ко- 

чиста вода. И при

Ветеринарната станция в Ди*цж>по| се
це сита.митровг-рад провежда в дими 

гровградоко ваксинираше на 
свини срещу- •свинска чума и 

Ваксинирани

иМано-в не познава живота Манов е от оная млада ге- 
(В късните нощни часове в „Ьал. шерациа димитровградски мла 
кан" и на улицата, юи даже дежи, която мина боевия път 
няма време и денем да отпо- на Царибродската и VIII сръб 
чине в х'Остилнх.цата — негови ска бригада като се бори до 
ят ежодневин път е строго о- пълното унищожение на фа- 
(Граничен и той се движи в три шизма, а след освобождение- 
ьхъ-.йхика: семейството—общи то взе активно участие в со- 
на—^партиен комитет.

тази червен вятър, 
ще бъдат говедата в района
на Бребев-ница и Пъртопопин
ци срещу -синята пъпка (ан
тракс).

дал около 
пръчки, които -стопаните са
ми ще развъдят по вегетати
вен път в увеличени моличе- 

Разсадника горотежира

употребяшатразиите
циалистичеокото строителство 

Една от «ай-големите него- ^ова ® генерация, която помни 
последните дни на монархофа 
шисткия режим в нашия край, 
борбата на НОБ и радостите 
на освобожденческите дни, и

„Нишива“ угояваП/ри встеринайлнйгга станция 
е офор^ген център за иакустве 
но осеменяване на кравите. 
Нямо да се позволява оплодя 
гване посредством 
бикове. С това се цели да се 
подобри породата на кравите. 
Домашната порода постепенно 
ще бъде -замена от монггафон- 
оката. Сперма за опл-одяване 
станцията получава от цеиггъ- 

Ниш, от бик „Инго“ (мле 
на -майката 33 литра

телци ви заслуги -в последно ь-реме ества.
засаждането на малинови кул
тури и поради тая причина 
е намалил цената на малини
те __ сега те се продават са-

1 динар пръчка, като 
също не само в 

но и на пазаря.

израоогката на обществения 
план -на оощината. 1 ова е една 
книжка обхващаща само 30 
страници, но за която е било п-омни всяка трудност и успех

(в борбата за изграждането на

Земеделската 
„Нишава” в Димитрощпра|д. 
провежда вече една нова за 
нашия край стопанска иници
атива: на своята кравеферма 
в Градине тя угоява 50 телци. 
Очаква се и другите коопера
ции от Димитровградско (Сми 
ловци и Каменица) да прис
тъпят към угояване на доби
тък—агнета и евце. По такъв

кооперация

домашни
нужно с часове да се чете, про 
(У'чаа и преглеждат различни 
материали, за да се вади в по ЩМШШШШШ 
дробнюсти какво ще се изгра- 
леда през настоящата го- 
шша в общината. И когато щЩШв&дИшРвш

ШШШШ

мо пю 
се продават 
разсадника,

Соляла спънка за по-иататъ 
шното развитие на този един- 

овющарски разсадник в 
община.

лнчество 
храпв-ането става сутрин, 
привечер или при облачно

Защита од (болести.
биват

стаен
оъде
лизпрано в нашите улици ще Щ 
уъсилшат нови коифортни Ж 
шартири, на периферията на ■ 
градеца ще задимят нови фаб Щ

всичко това реа-рцшитровпр адската 
ткойто при това има дълга тра начин тези кооперации ще мо 

гат успешно да пласират на | 
пазаря добитък годен за кла- | 
•не и ще подобрят меооснабдя 
вансто на прада както и ка
чеството на месото.

ра в 
чност
дневно) който е впесен от 
Австрия по цена от 1,350.000

малката площ, която 
сам-о 10 хек-

Ткп^юневите лехи 
най-често нападани от гъ
бните болести: „сечене на 
разсада”, „кореново 
не” и бактериалната боле- 

огън”. Защитно 
споменати

циция, е 
заема — засега

Също така разсадника 
от още помеще-

рични кумили, в планината ще 
се създадът -нови овцеферми 
и нови, още по-големи пло
щи обработваема земя ще бъ 
дат засяти с внеокодобивни со 
р-тове пшеница. Според тазго- социалистическото общество, 
дишния обществен план наша В тази борба жМанов се отличи 
та общгша трябва да превъзмо като образцов труженик и во 
гне вековната си изостаналост ин, който за тази си пожертву 
н икономически да забогатее, вателност и себеотрицание п-о 

Затова другаря Митко и слу лучи признанията на общество 
жащите ® негови отдел не ща. то. Днес Манов е член на 06- 
дят пито време, пито сили, за щииския комитет на СК, сек- 
да реализадат проектирания ретар «а първичната партийна 
план. Те са образували сякаш организация в своя район и но 
един боеви щаб, който има за ентел на Ордена на труда и 
задача да ръководи и направ- Ордена за народни заслуги, 
лява една историческа битка— 
в тази битка населението от 
Димитредг-радско трябва да из 
лезе победител!

та!ра.пние-
динара.се нуждае и

други стопански съоръ-ния и 
жеяия.

от „див
сродство против 
те болести е бордолезюви- 
ят разствор, с който разса 
да се полива (за първите 
две болести) и пръска про 
тив третата болест. С поли 
ването-пръскането на раз
сада трябва да се започне 
дрн кръстосването на раз- 

(употреба на 0,5%

Панаир в Димитровградс. а к.

Вчера, 15 т. м. в Димитров
град се състоя панаир на до
битък от Димитровградско. На 
«панаира се сключиха миого- 
бройни купопродажнн сделки 
между заинтересованите пред 
приятия и частните 
както и между самите живот
новъди.

Утре, 17 април, на терени
те при овце фермата в Бачев- 
-ско поле ще се устрои изло
жение на най-добрите породи 
(овце. кюито се препоръчват-* 
за разсвъждине в општината.

сада
разствор) а при понататъ-

поливки-пръскан ияшнще
(на всеки 8—10 дена), раз 

засилва до 0,8%.
стопани,

И когато преди известно вре
ме беше предложено и той да 
бъде кандидат за общински 

Но дейността на другаря Ми отбогрник, секретаря на Общи

твора се
При поливането на разен 

(пя с този разтвор трябва 
цел ипочвата около Почистване на Бачевско поледа се

коренчетата добре да се 
навлажи. Всеки квадратен 

3—4 ли
тмо нито започва, пито се свъ нския комитет, каза: „Разбира 
(ршва единствено 
ския отдел. Той активно рабо- служува да бъде отборник, но

те от -Димитровград, (повече 
•от 200 души), които почисти
ха -останалата част от пасища
та. Слънчевото време още по
вече засилваше веселото нас
лоение и трудовото надпревар 
ване на участващите. По съ
щото време населението на 
съседното село Радейна рабо 

пътя.

метър се полива с 
тра рах.зтвор. Ако се поя
ви „див огън” тогава разса 
дът не се полива, но се 
пръска с лозарска пръскан
ка. Поливането-пръскането
става сутрин-, привечер или 
при облачно време. След
(поливането-пръскането раз

не трябва да се поли-

го пешите класове ма основното 
■училище н всичките ученици 
от гимназията. Младежта за- 
гвладяана от трудов ентусиа
зъм прекара почти цял дем 
на терените на -фермата и по
чисти омело 10 хектара лива-

стопан се, другаря Манов отдавна завв
Ласишата на ,^Рмпа0тлаета

Литшнско и 
бяха «а 9 и 10 април щателно 
почестени от камъни и отърсе 
ни от тръни, за да се увели
чи добива от фуражните тре- 
ьи. В тази голяма трудова ак
ция, спровеждана под надзора 
на специалистите от коопера-

! цщщжНишава^к^опгьра»»2^

ти и в ергншгката в основната стане ли отборния той немо- 
организация на СК и в Социа- же, според Закона, да бъде и 
листическия съюз -на своя ра- ръководител на стопанския от 
йсю. По такъв начад той уча- дел в общината» където ни е

толкова много нужен и където 
не «можем да се лишим от
него”. ...........нднасн наодхчт Щ ваБЕЕ«гз ок 

агчщ, па ниво апцтиЛ^€вЗкг ^

ДИ. ствува и там, където се съз-
На следг-лш ден, неделя 10 т. 

1М., този трудов почин продъл
жила работниците и служащи вдаат• М? ем?&зд4Д,пмагко>

ЛдасьнрйдЯ н <(оасЯ
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СЕЛА.Н А Ш VI шш Срещи с хората!на обществените и политичес
ките организации в селото. Но 
членовете на
кия съюз, дружеството на же
ните. младежката организация 
изпълняват и други задълже- ^
ння, сировеждат и редица дру 
ги трудови акции, от юонто по 
яза ще има цялото село. Пред 
вижда се поправка на селския 
път към „1 олема ровина", об
завеждане на „одаочански кла 
денец', за да може водата му 
да се използува и за напоява
не на дооитька. Гоиндолчани 
преизпълниха своите ооязаню- 
сти във връзка със самооола- 
лането и работиха на пътя Же 
люша — 1 юганов-о, докараха 
50 кубически метра камъни 
за прошчфяване на кожарско
то предприятие. Както винаги 
така и при провеждането на 
тези акции се отличаваха с у- 
сърдмето си другарите Вито- 
мнр Стоянов, Димитър Панайо 
тов, Стоян Сшмонов, Пегф Ра 
нгелов, Найден Николов, Ни
кола Христов и др.

ПОДГОТОВКА ЗА 25 МАЙ
Традиционш 1те п-р ази е 11 ства 

по 01учап май Г01^1Д0ЛС1Ш- 
те младежи очакват с нетър
пение. те вече започнаха ири- 
ногвленията за усвояване на 
предвидените физкултурни у- 
нражнсншя и смятат, че не им 
е останало кои знае колко вре 
ме на разположение до Деня 
на младостта. Упражненията 
ва девойките биват разучваии 
под ръководството на другар
ката ьорка Тодорова.

младежкия сашодеен коле
ктив представи този година ня 
колко пиеси в селото, както и 
в съседните на 1 оня дол се
ла: лукавица, Желюша, 11ога- 
ново, Държина, Оореновац.

Дружеството на гоиндюлоки
те жени не остана зад друже
ствата в другите села на Ди
митровградско
чанки разгърнаха оживена 

дейност в предизоорната кам
пания и по случаи » март, ко- 
гато устроиха обща селска 
трапеза, на която са участву
вали ловечето от домакинст
вата в сеелото. За такава ак
тивност на дружеството осо
бени заслуга имат другарките 
Ьврошилка Крумова и Трена 
Раденцоова.

ВСРЕД НАЙ-МАЛКИТЕ
ОТ СЕЛО 10

Най-големи заолуги за обще 
ствшо
Гоим дол има опитния дълго
годишен учител бай Георги 
Денков-Гьерго. Той намира 
Време не само да води редов
ните занаятня със своите 21 
малки (възпитаници, но и да 
се включи в селските работи. 
По-възрастните ученици оти
ват всяка сутрин в Димитров
град — 18 посещават висшите 
класове на оомогодишпото учи 
лище, а двама гимназията.
Бай Гьерго възпитава своите 

малки ученици не само да у- 
чат по книгите, но всекиднев-

ба сродна на съдбата на вси
чки селнша намиращи се край 
стратегическия древен път Бе 
лград — София — Истанбул 
— „Вна мнлитарис” на стари
те римляни. Отсрещния, отвъд 
Нишава, купест баир „Кале
то”, е символ на далечното ми 
нало на Гоин дол. Гошадолча- 
ни не са могли да не вземат у 
частие -в събитията, които се 
разигравали пред вратите на 
селото им, и всяка генерация 
гоиндолчани е изпълнявала а- 
ктивно и доблестно своя дълг 
към в-ремето, на което е пзри- 

Не е ли деятелно-

СНИЛИВШИ ИСКАТ
АВТОБУС!

Соцналнстичес-

ейли един декар площ с багре 
мови фиданки. Засега имат са 
/мо един кошер в училищния 
пчелин, но ще се постарят да 
го разширят.

Труии опетите в обзавеждането 
ма редовен училищен живот 
не са малко. В близост ата учи 
лището няма вода за пиене и 
повдига се въпрос за изкопава 
не на бунар в училищния двор 
Поставя се въпрос и дали е 
[уместно училищния клоз<& да 
се ползува и от посетителите 
на кооперативния дом в село
то. Особено лоша картина ос
тава, когато в залата на дома 
се устройва забава или събра 
(ние и участвуващите отиват 
да ползуват ученическия кло
зет.

&<н прояви на обществено — 
политическия живот в селото. 
Проблеми, които вълнуват жи 
телите на селото са мнолостра 
ннп и мнюгобройин. На дневен 
ред са особено отзив а те за об 
ществено-сто1п!а1Н!ок11я план ва 
развитието 
как ще се отрази повдигането 
да новите -фабрики вДимитров 
)Лр]з1д юър яу поьншпь/ка и на на
селението от този кът на димит 
-ровпр-адоката община какви са 
перопективите на земеделската 
кооперация „Нишава” отнася
щи се и за стопанството на Го 
ин дол и пр. това се все въпро 
си, конто тия дни се обсъж
дат 1* кооперативния дом, на 
сокаците и в полето. Гоиидол 
чаши чувствуват, че стоят в на 
вечерното ш нов силел/ ико
номически подем на Димитров 
прадс/ката комуна. С. Крумов

комуната,на

надлежала. 
стта на старата гоиндолска па 
ртийна организация в събития 
та преди и след Първата све
товна война един от най-до
брите примери за горното твъ 
рдение? Малко са селата в 
Димитровградско, които могат 
да се похвалат, че са имли ос 
мовни партийни организации 
още преди няколко десетки го Тия няколко думи казани за 

Гоин дол и гоиндолчани дале
че не могат да изчерпят всич-

дини.
СЕЛО БЕЗ СЕЛЯНИ

В днешните динамични вре
мена гоиндолчани нямат време 
да оживяват спомени от мина 
рюто. Младите генерации без 
излишна сантименталност раз
рушават консервативните нра

УЧЕНИЦИ-КООПЕРАТОРИ
Учениците от село Звопци 

си имат своя ученическа ко
операция, която д много не
ща превъзхожда редица дру
ги ученически кооперации. В 
своята досегашна работа те са 
постигнали големи успехи: на 
правили училищна ограда, пов 
сипнали един 10 дека-ров ма 
яиник, набавили много алат ва 
работилицата си и то всичко 
със собствен труд и средства. 
В техния магазин за книги и 
учебни помагала има стоки за 
о-коло 200.000 Д1шара.

Всичките ученици са трудол 
юбнви и полагат много усили 
я кооперацията им да напред 
в а още по-бързо, но между 

-Ето някаи от отличилите се: 
Стана Добринови и Райна 

Иванова са магазинерки в учи 
лищния (магазин. Те са от раз

лични села, но имат пълно до 
верие една на друга. Те отго
варят за стоки, които се изчи 
сля ват на 200.000 динара и ум
яло ръкуват със магазина.

Ученичката-кооператор 'Рад
ка Тдофунова от VII клас е 
събрала 5 килограма акациево 

в миналите акции по 
събиране на семена и затова 
е награделш с една автоматич
на писалка и с няколко книги. 
Тропика \Борисова, която е до 
бра ученичка и старателна ко 
операторка е наградена с про 
читни книги. За показано усъ 
рдне обработка на малиника 
п по наторяването на дръвче
тата са наградени учениците: 
Томкслав Николов, Райна Ива 
ноза, Велко Стоянов, Косена 
Миладин ова, и Илия Славов.

В. Величкова

Смиловци: училишнвя двор

от учителите — Милчо Цеи. 
ков — е избран за отборна 
Общо взето този колектив е 
/носител на културно-цодад 
ческата дейност не

Зелени ливади, стада овце с 
игриви бели агнета, -овчари в 
ямурлуци съпровождани от ов 
чарски -кучета — това са пър
вите -впечатления от См ил/о-в - 
ци. Оре/д нас се е изправил, 
гордия и скалист Вцддич, а до 
лу в неговите пазви са скъта
ни къщите на селото, проша
рени -от разцъфтелите праско
ви. След това, е/даа;, че друга 
уличка, градини и селски мег 
дан с кръчма, поща и коопе
ративен дом. Гова е центърът 
на село то. В -кръчмата група 
селяни и няколко „теренци" от 
Димитровград. Селяните игра
ят домили, а край лъскавите 
плочки—няколко чашки с ра- 
кийка. Едно време за смилюв- 
чанн се разправяше че много 
пият. Тази „слава” «е ги бие 
вече.

— Срамота, разправя един 
старец, 'дочадах/ме игумеи/ката 
ог манастира да «и/ преди з»ик 
ва на пиеше. -Като дойде тук в 
кафенето и току каже, че в 
^млловцн няма мъж, който 
може да пие наравно с нея. 
А нашите се сгърчили, човек 
няма който да й излезе на 
среща.

Между селяните сега е най- 
нопулмрюа темата за автоо-у- 
са. . тимаше рейс от 1 Шрот до 
^шловци. аиш го закриха, го 

нач/шение уж било нерента 
о*^п!о. синслиочани си имат 
оюе обяснение: шофьорите не 
п-скали да н-ощуваг ъ селото, 
га затова рил закрит -рейсът.
1 федкриятието -в. Пирот бшю 
цоещало (рейсът да бъде въз- 
ъдаювефь от първи април. До
чакали омшкхачани с иегьрпе- 
ние и тоз ден, но не дочакали 
автобуса, -майтапчиите казали:

— Април-ли-ли-ли! -

само а Очи 
ловци, ню и в целия район, 

Но и учителите въздъхват- 
—Ех, този автобус!

семе

©
Недалеч от селото се 

ра 'манастир. Въпреки 
имиядочани от времето си «е 
са били -религиозни хора. Те 
са пълни с приказки-лмаитапи 
п/о адрес на обитателите на 
манастира. Злите езици разпра 
(аяг, че днешните катериш, 
между които има и млади съ
щества от женски пол, по-кат 
ко се занимават с четене на 
светото писмо, а повече .с н- 
(.■раене на- ка-рти. Сега манастк 
/рът има за «гуменка, както 
казват омилов-чанн, една баба 
ат жена която, така се цред. 
долага, ггод мантията носи пи
столет, и с която шега нямц 
та жителите на селото не сме

нздк-
това

И ГОННДОЛ-

ви ка „старото” и създават но 
ри традиции. Срещат се вече 
(поицдехлчани инженери—архи
текти, инженери — агрономи, 
професори и цр. Да учат за 
медицински технич-ки, да ста
ват служителки в пощите из 
страната — тези професии ся 
каш са изключително „заанга
жирани” за гоиндолските дево 
йки.

ят асаспо да се -навъртат око
ло -льанастира. Игугманката за
явила че „досега шест души е 
/убила” -и че с пея не трябва да 
се шегуват; Може би зарад то 
иа манастирът е успял да при 
бере из селото своя инвентар, 
който е бил ра.прлбеп още 
през дппге на нейната. Пък и 
за имота «гуменката се гршьк 
като някой опитен счетоводи
тел и не може да се /намери 
смилавчанин, който с нея да 
излезе на край!

културния живот в

да жителите на Гоин дол е 
характерно, че обичат да по
стъпват на работа в железни
ците. От 1-оин дол -раоотят о- 
коло 40 кондуктери, стрелоч- 
{ници, спирачи, кантоиг.ери и 
(щругн служащи по Ж11-ето. 
Шестима от тях се изкарали и 
педсия като Х\11 служащи. Ия 
кои -гоиндолчани са изгубили 
и жтш-отите си, изпълнявайки 
трудните задачи при оослужва 
не на ЖИ построенията.

Освен по железниците гоин 
далчани постъпват и на други 
служби. В -ранно утро селото 
напускат 25 раоотни-ка и оти
дат в предприятията в Димит
ровград и Пирот. А завършат 
се, осооено тия, от Пирот, чак 
вечерта. Някои отиват дори и 
(цо Сичево, Бела Паланка, 
Ниш...

ДРУЖЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ 8 С ЗВОНЦИ СПАДА 
МЕЖДУ НАЙ-АКТИВНИТЕ. НА СНИМКАТА: ТАНЦОВИ
ЯТ СЪСТАВ НА ЖЕНИТЕ ОТ С ЗВОНЦИ.

о
Смиловчани са познати к^то 

добри работници и отракани 
хора, но и като веселяци. Мда 
дежите от селото често уреж
дат танцови забави. И момци
те и девойките се обличат мо 
дерно. Всяка неделя на сял- 
ския мегдан се извива хоро. 
Не играят само младите, но 
дори и старците. Не може хо- 
В>о да (мине, а ДД не’Д0Й1е 
дядо Борис с мустаците и Д* 
поведе танец.

— Хоп! Дръж се зеиЯо, 
смиловчашж те гази !

Извива се и лети хорото-по 
Земята

Първенство ня пиротския футболен подсъюз
О

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДА 

НА »СПОРТИСТ«
В сми ловеното училище ки

пи живот. Активни са и учени 
цпте. Има какво да се каже и 
за едните и за -другите. Преди 
всичко учителите се похвали
ха, че са обезпечени средства 
ва изработка на дограмата за 
новото училишно здание, мо
ето са построили смиловчани, 
ученици и учители. Превозът 
па дограмата ще заплати уче
ническата -кооперация със свои’ 
средства. Младите кооператори 
— ученици са много активни. 
Разправят за своите парцели 
1С пшеница, за своя нов пче
лин, за прасетата, които угоя
ват, за отв-0(дния канал, който 
,те са изкопали и за кой 
са събрали камъни из улици
те на селото и с това зъвър- 
шили две работи: 
селските улици и построили ка 
(нал! В акцията по залеяването 
учениците са засадили около 
2000 акациеви фиданки

„Турско бран и ще”, 
Те имат своя парцела от 4 де 

'кара с еспарзета, свой разсад 
тик за акциеви фидан-ки и ди- 
®и ябълки... С една дума мла 
рште кооператори от Смилов- 
ци са инстински стопани и 
-със своята дейност почти са 
еднакви с върастните коопера
тори. Млади стопани

БОРБА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
големи заслуги има треньор
ът Кирил Ганчев, -който с е- 
нергична работа усня да съз
даде относителио добър фут
болен екип, който досега спе
чели три последователни сре-

вратата на домакините, но не 
постигнаха никакви резулта
ти. От петнадесетата минута 
1Ш играта „Спортист“ минава 
(в контраатака и спечелва еди 
надесетм етров 
^-удар, който Джорджевич пре 
връща в гол. При положение 
1:0 за „Спортист“ домакини
те стават по-мощни на тере
на и все гьо^често се устремя
ват към вратите /на „Борац". 
(В 30-тата минута чрез Алек
сандров „Спортист" реализира 
и вторият гол. Трябва да се 
отбележи, че през пър-вото по 
лувреме „Спортист“ пропусна 
[много изгодни -положения за 
покачване на резултата <в своя 
полза.

В третата минута /на второ
то полувреме „Борац“ чрез 
Петровия успя да намали 'ре
зултата на 2:1. Той постигна 
гол от тридесет метрово раз
стояние с прецизен, шут в гор 
пия десен ъгъл. Само една ми 
нута след това „Спортист“ 
постипна третият пол чрез Ни 
кодов, който пласира в мре
жата една отбита топка. До 
края на срещата резултатът 
остана неизменен.

Този мач води твърде успе
шно Банош Любо футболен 
съдия от Пирот. От отбора на 
„Спортист“ се проявиха след
ните футболисти — Ранчев, 
(Ман-ов -и Николов, а от „Бо
рац“ — Днмитриевнч и Стоя- 
нович.

За успеха на „Спортист“ в 
пролетния дял на първеспвото

/На футболното игрище аъа, 
„Спортист“ в Димитровград 
на ГО април се състоя футбо
лна среща между местния 
„Спбраист“ и „Борац“ от Бар 
йе Чифлик за първенство на 
Пиротския футболен подсъюз. 
Отбора на „Спортист“ съчин
яваха: Манов, Алекоав, Стоя- 
нович, Ранчев, Йорданов, А- 
лександров, Иовановнч, Джор 
джевич, Николов, Иванов.

Още в началото се видя, че 
играта ще бъде интересна и 
жива. В първите мин-ути на иг 
[рата нападаха играчите на 
„Борац" ,които застрашаваха

Хората от селата, намиращи 
се в близост до далекопрово
да започнаха да въвеждат еле 
ктричество по своите домове: 
Сречковац, Желюша, Гради- 
не... На ред са Лукавица и Го
ни дол.

Ако тия дни дойдете в селото

(мегдана, шега няма. 
трепери, а ракийката говори.

Но когато се отдръпнат от 
хорото пак си заприказват за 
това-онова и разбира се и: за 
автобуса.

— А бе, то нашето село ст* 
на вече паланка!

— Ако работеше рейсът яо* 
често шяха да ни идват теа
трални трупи!

— Море, и певица ще анга
жираме. .. иие за песни ДУ“13 
даваме!

-И започват се приказки за 
одаи ден когато с рейса при* 
(стишада в слото първата пе
вица. Дочакали я така като е 
отоорещат видни личности.

наказателен
щи.

Нешко МанюЙ1л1С(вичI
ще видите на всеки петдесет 
крачки поставени край пътя 
стълбове, които в няколкото 
предстоящи дена ще бъдат и 
[излравени. Гоиндолчани вди
гат постройката, в която ще 
бъде поместен трансформато
ра. Нейната стойност ще до
стигне 250.000 динара. Стойно 
стта на всичките електросъоръ 
жен-ия се изчислява на около 
1,320.000 динара. Гоиндолчани 
дасега са събрали са.мо 250.000 
динара. Тези пари ще бъдат 
употребени за строеж на трак 
сфоматорната постройка, « 
може би известна сума ще о- 
стане за -купуване на самия 
трансформатор, който ще стру 
ра около 300.0Ш динара! Дали 
след изразходването на събра 
ннте пари начинанието ще за 
мре? Гоиндолчани търсят по
мощ, но и самите те не ще ос 
оганат
критически ламби, кутлонн, ра 
Диоприемници, трябва да бъ
дат пуснати в ход непременно 
тази есен! Отборът за елек
трифициране на селото въпре 
ки големите грижи е оптнмис 
тически настроен.

Въвеждане на електричество 
задачата номер 1

„Омладинец“-Гнилен: 
„Спортист“-Димитров

град 2:2
•На трети -април т. г. в Гни- 

лен се ишра мач между фудбо-л 
ните отбори на „Спореше” от 
Димитровград и „Омладинац” 
от Гнилен. При оспорвана бо
рба мачът завърши наравно 
2:2.

Пред около 500 зрители 
„Спортист” показа много ху
бава игра обаче нападателите 
на -отбора не успяха да реали
зират няколко удобни голови 
позиции.

Головете за „Спортист” пос
тигнаха централният напада
тел и дясната свръзка, а за 
„Омладинац” двата гола даде 
лявото крило.

Най-добри -в отбора на Спо
ртист са били дясната свръзка 
и центрълнпат нападател.

Футболния съдия Любо Бо- 
жич направи доста грешки във 
(вреда на едната и другата 
-страна.

то те

почистили

СЪВЕЩАНИЕ НА 
СПОРТНИ ДЕЙЦИ

в ме
стността

подуя*Опкъм (Вшлич 
свеж ветрец. Нищо макъ.р 4 
живеят пюд Вищлич кръвта 
смплсв1чан'и е буйна и топл

МЛАДЕНОВ

На девети апр1тл в малката 
зала на Дома на културата 
из Димитровград се състоя 
събрание на представителите 
на всички спортни дружества 
,в Димитравгадско, целта на ко 
ето беше да се учреди едно 
общо тяло в общината-Съюз- 
>на -спортовете — което ще и 
ма грижата за правилното фи
зическо възпитание на младе
жта от Димитровградско.

На събранието, на което п,рн 
съствуваха повече од 30 деле 
гата от селата и града, доклад 
върху задачите на Сюза на 
спортовете даде другаря Деси 
мир Манчич. На края беше из 
бран управителен отбор.

на

Марин

в истин
ския смисъл на думата. 

И учители и
Босилеград

Културна дейност 
„Партизан“

Дружеството за телео*? 
опитани е „Партизан“ 3 „о-
лег-рад разви напоследък ^ 
живена -културна дейност. ^
(новете на дружеството и с
щвнха падбрана
която- представиха в В”
град. И»вор н РаЛчияолим-

със скърстени ръце. Еле ученици вече 
се подготвят за тържествено
то празнуване на 25 май. Учи 
телите не заборавят да напомн 
ят, че те са имали миналата 
година най-добри театрални 
групт, а учителят по физкул
тура твърди, че неговите от
бори са готови да се състеза
ват с всички екипи.

на

по домовте е 
но създава и трудови навици 
г тях. Учениците сами са зале Около изборите учителите 

са били твърде активни. ЕдинН. М

А
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УЧЕНИК-ТАЛАНТЛИВ
МАТЕМАТИКУ ШС Н в евжтА И*т!

Другарят Любчо Кирков от 
Одоровци >чбшк в четвърти 
клас на димитровградската 
гимназия „Носил Броз Тнто” 
с еай-силен математик в пое 
нззпята. Неговата дарба с 
извънредна лекота н осреумн 
е да решава най-труднIгтс алГе 
бричесхи задачи биваше иасоч 
•вана от страна на неговите 
(учители към посгавдяеи раз
вой.

т не Единствено карстово
Източна Сърбияиоле в

Карстовите полета представ 
ляват синоним зя Динарската 
карстова -област. В миого науч 
ни трудове се казва, че в кар 
ставите терени «а Източна Съ 
(рбня «яма карстови 
Знаеше се. че на Кучай м Бел

късата река Блато, която в до 
г*0т° си течение тече 
по, зашото се губи 
иите

1вероятност .водите «а Одоров 
отреждат към

й. Д. Маркович

(Откъс из статията: Приро
дни знаменитости -в Източна 
Сърбия, Защита на природа
та, Бр. 10, 19597, Белград, стр

подзем 
в пукнати 

намиращи с по дъното 
•на полето. Те пропускат во
дата -в подземните варовикови 
•капали и каверни и изсушваг 
карстовите ливади. Акумула 
тивоият биссйи па Одороаско 
то поле ис е голям. По

ското поле се 
Нишава.

В състезанието г.о решаване 
На сложни математически зала 
•чн и изчисления, конто даже 
преминават рамките на пиша 
аналната програма. Любчо по 
каза отличен успех и зае пъ
рво*- място. Това му даде въ
зможност да участвува и на 
сЪзтезанисто на избрани и ците 
от всички гимназии в околия 
Нишка. И на това съзтезание 
Любчо се отличи със своята 
инвентивност и вае първо 
.място между своите другари, 
наклонени да изучават ма тема 
*птчеоките дисциплини.

Любчо Кирков подучи пра- 
1зо да участвува и -е 'Белград 
гнз съзтезапието на младите 
шатем.тпщн, -което щс излъчи 
лърогаец на Републиката. С не 
търпение очакваме да узнаем 
•какъв успея с -постигнал Лю
бчо и на това съзтезанпе, оба

полета.

П).всяка

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ 

ИНТЕРЕСУВА * © •
Според една статистика към

края на ш*салия -век стараят 
М,^Р1 се с ь-сюял ч/г ч\лз къ
ЩН, й КОИТО ЖгДВХЛИ ООО-оеО
ч.а.леистъа. ит тих ноловилаш 
т. е. оси семейства се ьавпима- 
палн със земеделие,
•раоозвали към ьллю дюлюма 
земи и оц нея акмуьшаиои ра- 
ь-н»1 храни -са 1 о (пашрниюр жи
то, еч-лшк* овес, царевица 
грах, фасул и др. „1к> качес- 
юоно си всички тези плодове, 
оивен житото, са средни, а жи 
‘Ото не може да се -каже и 
„оредно", зашото почти всич
ко е ръждиво и пълщю с кък- 
лнца" — се казва щ тая стагис 
тика.

ц коритото на Ерма при изхо 
Ца й от Влашкото Ждрело. Во 
дата на тава -щрело е чиста и 
студена. Летно време, когато 
Ерма н-амалее, селяните прегаз 
гат -реката и захващат вода 
за писне най-често от ,/Гьеве- 
рица”.

Врелото „Бая вица” се на
мира на противоположния, до 
летия край на Влашката мо-тло- 
ьмнка. Водата ка тмаи извор 
с значително по-тошиа, което 
се вижда и от името му, и не 
е -гадна зя пиене. Врелюто блп 
на току атед трасето на теоно- 
линейката и, изхвърляйки го
леми количества вода. веднага 
се влива в реката.

ивица к-м-а •обфшущьии юарсто- 
е>»1 хльтиът.шн изрезовпца, 
Емршцс, 1 оран и ще, Доо-ре Ьо- 
де, Пещерац на Кучаи, юуооъа 
1а ь: усч>ке на осммт|Ца/, но 
за полетя -се подчертаваше, че 
-не същесивуваг в -Изпитната 
Съроия. Обаче, говя не е точ 

. «01 В -околността аиа Пирот се 
измира еадю тшично, малко 
карстово -поде. Юва е Одоров 
окото -люде разположено в йод 
ь-аожиепо па планината Внщд-ич 
(Големи -В-ръх 1В71 м. надм. 
вноочша). 1о е издълюано 
във -варовиците измежду кли
сурите на Нишава и нейния 
ляв приток Виоочнца—Темщи
па. Цдфовсжото поле не е 
далече -от югославсадо-българ- 
ската граница. О1 далечно е от 
-Пирот около 20 км. в източна 
посока, а от Димитровград 7 
км. -в северно направление.

Одоровокото Поле се нами
ра на апсолютна височина от 
около 700 м, а най-низките ча 
еги на полето достигат 695 м, 
надморска височина. Дължи
ната -на полето изнася 5,2 км. а 
средиага м-у широчина се дви 
жи около о км. Максималната

като оо-

Другитс жители на градеца 
-се занимаш-аиш с търговия, за
наятчийство-и Друг- (ВИД поми
нъци. 1 става в А‘КМитроъмрад 
имало: 11 шашави, о ооу ша
ри, 0 боя-джин, ю шивачи, Т0 
«кожукари, 2 златари, 2 хаьшад 
/мин, 1 теаюкиджия, 6 хлеоари 
21 бакали, 5 манпкрактуристи. 
2 б|ръанари, 1 мутавдукня, 10 
лащли-чари, 2 адвокати, хан 
.джии (от които по-из-вестните 
държали главните гостилници: 
хотел „Европа", хотел „Оофи- 
я" и Джаджовия хан „Вид- 
лнч”), чО ов1Ч<ац>и, 1 аоад>кня, 3 
иалбанти, 6 ковачи, 2 пърте- 
«ичари, 2 воденичари, 10 дю- 
,и*ери, 5 касапи зимно в-ремс, 
а лете 10, и др.

О
леждат нишката и търсят 
своето щастие. Дали това 

: е вярно?

Колкото по-скоро население
то от този реон, особено нев 
лянците схванат и вземат при 
сърце, тази * тъй лесно осъ
ществимата -възможност още 
тази година да се сдобият с У 
чнлище, толкова и нараства 
сигурността, че проблема ще. 
бъде разрешен. Вярваме, че 
родителите не ще допуснат 
децата им да се възмущават 
от техните постъпки.

Георги Божков 
Управител на училището 

в Долна Невля

Шведският лингвжт Олаф Бр 
ох е п-роучвал в началото на 
XX -вок гово]>а на населението 
о -абласггта между Пирот, Ниш 
и -Е1р?.1ня т. е. терените, -в конто 
се в-к-лючшат и Боснлепрадско 
и Димнтр-оът.радско. В тгублнку 
ваните си студии 1903 година 
О. -Брох е дошел *до една сме 
ло предположение, според кое . 
то шопското наречие 
качествата «а 
език.

Ваш читател Х.И.

Наша бележка: Тютюне
вата фабрика в Ниш, коя
то произвежда тези цига
ри не е разписала никакъв 
награден конкурс. „Мора
ва” и без това е твърде 
популярна сред пушачите. 
Това е една измислица коя
то мнозина лековерио са вз 
ели като истина. Тези дни 
е печата беше и това, че

че той заслужава нашите поз 
драви и похвали и с досега 
постигнатите резултати.

имало 
самостоятелен

широчина на полето в запад
ната му част изнася хъм 4,3 
км, (Повърхността на полето 
(ведн-о с дъното си, 

о . очнизко равни* 1С 
Полето има

тшвлип
чоооУАУващко

изнася 8 кв. км. 
формата на неправилен кръг 
(особено дъното му), в което 
от югоизток се подава гребе
на Лишайе. Средната дълбо- 

е 70-80 м. За-

Да ззпззим тополите?о
някои се опитали да подви 
щат „наградата”, но пред 
ставителите на фабриката в 
Ниш

ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ ДОЛНА 

НЕВЛЯ НОВО УЧИЛИЩЕ?
Още преди 80 години сръ

бският историк М. Мнличевич 
дава сведения, че -във Висока 
^Стара -Плани-на) по него вре
ме оило съвсем обикиавешо 
явление селяните в гората да 
се срещнат с мечки. В съседна 
га Сичевачка клисура тогава 
свободно скачали от скала на 
скала мсиало6ро13яи диви

Покрай новото шосе за 
Омиловци правят много ху 
баво впечатление младите 
тополи, засадени от двете 
страни на шосето. Това е 
резултат от трудовата акци 
я на учениците от Смилов- 
ци Тези тополи имат и ес
тетическа и стопанска стой 
яост.

Обаче трябва да се при
знае, че см-иловчали и ня
кои минувачи не пазяг те
зи тополови насаждения. 
Десетина тополови дръвче 
та са счупени. Всекиднев
но се намират безсъвестни 
вредители, които унищожа 
ват онова което детските 
ръце са повдигнали с мно
го труд. Интресно е да се 
-каже, че никой не се чув
ствува отговорен за запаз
ване на тези дръвчета. Е- 
щинствени пазители са уче 
ннците и учителите, но те 
не са в състояние да вра
зумят вредителите. Трябва 
<ло би да се вземат по-се
риозни санкции. В това от 
ношение много могат да 
помогнат ликьорите по на
шите пътища. Вредителите 
трябва да бъдат предава
ни на съдията за наруше- 

. пия за да заплатят нужна
та глоба, а всички жители

заяавили, че1 нямат 
никаква връзка с подобни

чина на -полето 
падините му страни се иадп- 

окюспо 150 м. над 
самото «поле. Одоров-ското по 
ле биза периодически навод
нявано; през него протича и

С готики се протака въпро
са за училищните помещния 
в Долна Невля. Тази година 
както и миналата, основното 
училище в Д. Невля не беше 
пълно т.е. липсваше послед
ният VIII клас, тъкмо поради 
това, че старата училищна 
постройка нямаше достатъчно 
стаи в които да се провеждат 
(редовните училищни занятия. 
Децата биваха принуждавани 
щом завършат VII клас да о- • 
ти ват в Димитровград, Пога- 
ново или напросто да прекъс 
пат образоването си и останат 

къщи. Този належащ проб
лем изисква незабавно реше
ние.

давиа -построена и ще може 
да изпълнява и задоволи ну
ждите за нови училищни поме 
щения.

Какво ще получат невръст
ните деца от Невля и околни 
те села ако им бъде дадена 
възможност спокойно да зав- 
ршат основното си образова
ние, не е нужно отделно да 
доказваме. Какво облекчение 
ще бъде и за самите родите
ли децата им да бъдат при 
тях, докато закрепнат и въз
мъжеят, едва ли някой от са
мите родители не е в състоя
ние да схване. Въпреки всич
ко това появяват се, ето, не
желателни улики, които пред
вещават, че благородната ияи 
циатива—долноневлянските де 
ца още тази година да полу
чат пълно основно даилшце 
—да бъде провалена!

За адаптирането на коопера 
тибният дом са нужни извес
тни количества вар, пясък, ка 
мъни и няколко надници до
броволна 1работа. След това 
щеше да бъде много по-леко 
защото останалите разноски 
за подови дъски, дограма и 
лр., готов е да поеме върху 
себе си общинския отбор в 
Димитровград. Обаче когато 
се повдигна въпрос кой да 
извади нужния камък и да го 
прекара, и т.п., всички мъл
чат или търсят неоправдател-

гат отвесно измислици.

ко- Фотокамерата
критикува!

)й
зи.

Съще преди 80 години, К. 
Иречек. който обиколил юж- 

част «а Димитровград^ 
записал, че в голямата

пата 
око,
девствена пора „'Ветрен”, юго
източно от Звоици, се скита
ли лисици, вълци, елени, меч
ки, дори и рисове. Както е из 
свестно днес рисовете в малък 
брой екземнлари се срещат са 

някои от западните ма-

НА ЛЕКАРЯ

ХРЕМА В
МО в
кедоски планини .

След сериозно обсъждане 
на всички възможности както 
на района Долна Невля, тъй 
и на цялата Димитровградска 
община взе се решение за у- 
чилище да се адаптира ограда 
та на кооперативния дом в 
Долна Невля, която е неот-

Хремата е заразително виру
лигавиците осна заболяване на 

в носа и гърлото. Тази бсхдест 
се пренася чрез слюнчените 
капки, които излизат от уста
та на заболелите когато -раз
говаряме с тях, но това не 
значи, че всеки заболява, по

не само Ь5% от хора 
та, които са изложени на за
разата заболяват, «докато ос
таналата част устоява.’ Болес
тта трае около една седми
ца. но след прележалата бо
лест не се стича имунитет и 
човек отново може да заболее 
след 19 дена.

В случаи на заболяване се 
прилага къпане в топла вода 
или затопляне на краката с то 
пла вода. Макар че антибиоти 
ците не действуват на вируса 
могат да се употребяват и те 
в тежки случаи на заболяване 
защото могат да пречат на 
(органични 'заболяващия, кои
то често могат да се появат 
в такива случаи.

За ония, които често стра- 
от хрема и при това теж-

Карстовото вред© ,Д ьовери- 
ца” изтича от една няколко де 

мет.ра дълга пещера, на- 
самото поднюж- 

„Мумул” т. е.
естки 
мира ща се в 
ле -на скалата

знато е, -----

ХУМОР В ресторанта
-В ресторанта на ,Дин-Стан” 

цари оживление, певица пее, 
кората пият и се радват, че 
,ресторанта им е обезпечил из
вестно развлечение. Около е- 
щна маса седи група интели
генти и пият... лимунада. Ка
кво ще си харчим парите, яв- 

тях класичният Бай

на околните села трябва да 
-пазят дръвчетата.

Низш ще допуснем едно 
такова хубаво насаждание 
(да бъде унищожено от без 
съвестни

ТАиирмШьь]
0О\

— X

В центра на Димитров
град. Снимката не се ну
ждае от никакъв комен
тар, но като чз ли градът 
ге нуждае от по-голяма 
активност на другарите 
от комуналното управле
ние!?

у.. АС.
минувачи илиява се е 

Ганьо.
— А, бе. другари, някъкси 

-не отиват гези пеони с лкляу-й® (други лица
А. К. 
Смиловци

нада.
— И аз това чувствувам, 

ама...
— Как би било да си до«е- 

от дома -ракпйка?!
— Съглс-гни сме!
44 хитрецът излиза, а след ; 

{малко се върща с дамаджана 
/пълна с «ракия. Около масата 
става по-весел-о.

Да живеят босилеградските 
байганьовци!

Н

Измислена нгградг!?4
~ВРА ТСТВО‘ в^гШник ча 
бътгар коЪо иа яцчнсШво 

в Югословия 
Тек. сметка 122-70-2-188

шат
«о я поднасят се препоръчват 
тъй .наречени 
активно имунизирате

Тези ваксини се справят

'Между пушачите се вод
ят спорове дали на истина 
на бандеролната 
нишка кавърху кутиите на 
цигари „Морава” се нами
ра и такъв с надпис „Фи
ат 600”, който на някой 
стливец може 
автомобил. Забелязал 
че мнозина внимателно пре

сем
1автовакенни и

■адсъс съ
червена *

щите. __
само за ония, от който е взет 

матефиал и могат 
хрема. Този 

обаче не

Редактори — уредници; 
Марин Младенов и 

Мики Нейков

ни причини да не поемат ни- 
къкво задължение.

Въпреки всичко управата на 
училището, Строителния от
бор и органите на властта са 
сериозно наели да намерят на 
чжм планът да се осъществи.

съответния 
да по запазят от 
начин на лекуване 
може да се прилага във всич
ки олучаи, защото 
съответни здравни

__ Със фланелките ли?
__ Разбира се, нека се знае

футболистите на „Спор ща *кои са 
тис”!

ДсситеЙ Босилеградски да донесе 
съм.

изисква и 
ииститу- Печатница „ГРАФИКА"

— Пиоот — тел. 20
..ЦЦУ1ПГ ■ • - ‘Др. Г. Косял

Л4.
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г лМоша Пияде*‘-ДпмнтровградВ основното училище „ На неотдавнашното мла
дежко съОрание в село О- 
доровци станаха интересни 
разисквания по въпроса за 
ролята на младежите в сел 
ското сюпансшо. една дру 
гарка настояваше младеж
ката организация да и по
могне да намери работа в 
някое димитровградско пре 
дприятие. Оказа се, не се 

разполага

И РАЗМИШЛЕНИЯ || 

МЛАДЕЖТА И ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ
НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

Примерът пък на тази 
другарка и на други таки 
ва заслужават порицание: 
на земеделското стопанство 
нанасят вреда, а на пред
приятието няма много да по 
могнат!

зи, които приемат нова ра
ботна ръка, а не се интере 
суват за домашното поло- 

новия „работник” 
нова

Основното училище в Ди
митровград и тази година тър 
жествено ще отпразнува 22 
април, рождения ден на своя 
патрон-нашия велик револю
ционер и строител на Юго-

име.»ството 
с достатъчно обраоотваема 
земя, а тя от квалификации 
има само завършено основ 
но учили ще.До сега нейно 
то семейство покрай други 
те култури е отглеждало и 
тютюн и от него получава 
ло добри суми. Тази годи- 

се отказали от

жеиие на
Доколкото е нужна 
работна ръка, тя би трябва 
ло да се попълва из редо
вете на малоимотните сел
ски семейства, от селата къ У 
дето наистина не съществу 
ват условия
земеделие. Онези пък села, 
онези младежи, които има 
ат плодна и добра земя тря 
бва да се ориентират на 

модерно земеделие, на зе
меделие, което ще бъде рен 
табилно и което на младе- 
жите-земеделски производи 

осигури добър би 
тов уровгя. Минал.1 са вре 
мената когато се е подцен 

земеделието. Днес

ФИЛМ
Кървава риза“

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕ? 
В БОСИЛЕГРАД

«а те са 
отглеждане на тютюна, пък 
и не са влезли в съюз с

за модерно

кооперацията, за да оъдат 
„своооднл' за евентуална 
раоота в предприятие. По 
ставя се въпрос: дали дру 
(гарката ще има по-добри 
доходи па имението си ако 
се заеме с неговото мо
дерно обработване и в 
съюз с кооперацията, или 
в предприятието където мо 
жс да бъде само общ ра
ботник? Разбира се, че по- 
юлеми приходи ще реали 
зира у дома си. Тя вече ра 
зполага с практика за земе 
делена работа и като де
войка по-лесно може да 
схване модерното земеде
лие.

Учениците от босилеградска 
та (гимназия и средното иконр 
мичеоко училище уредиха в 
(началото на този месец лите- 
■рагурна вечер <в прадокия ки
носалон. Те прочетоха свои о- 
ригинални литературни произ 
(вадшия. След четенето се раз 
\зиха оживени разисквания по 
прочетените работи и по въ
проси за съвременната лнтера 
тура.
✓\/\ГЧ/УАЛ^/ЧЛАЛАЛ/^

След едно достатъчно дугь- 
1го закъкнение на Димитров - 
градчани се удаде възможност 
да видят и пръвата художес
твена продукция на„Ловчен- 
фшьм” от Черна гора — --ид
на „Кървава риза”, които е ре 
жирал Жорж Скригиж Твор 
ците на този филм са смятали 
че имат достътчио знания и 
опит по киноискуството, как- 
то и че добре познават мотн 
в а за, кръвното отмъщение — 
древен обичай, чиито следи 
изчезват и в «ай-затънтените 
области на среднобалканското 
Ьисокогорие.

На времето си критиците не 
оцениха добр този филм. О- 
(баче въпре и редиците слабо 
сти той »*ритежава и известни 
положителни качества. Срещ-

уели ще
театралната. Проведен е и кои 
\ку|рс за най-добре обработена 
тема — „Нашето училище“. 
Най-добрите работи ще бъдат 
прочетени и наградени в при
съствието на ученици и роди 
тели. Проведен е също така 
и конкурс за най-добре илю
строван текст. Най-добрите 
илюстрации ще бъдат проже
ктирани през време на праз
ника, придружени от съотве
тен текст, .снет на магнето
фон, и от съответна -музика.

За гостите- от Белград, за 
представителите на народната 
власт от нашата комуна и съ
седните комуни ще бъде ус
троен тържествен обед.

На 23 и 24 ще бъдат прове
дени и физкултурни състеза
ния.

славил — Моша Пияде.
Вечерта срещу 22 април ще 

се състои тържествено събра 
ние със съответен доклад за 
живота и делото на -мота Пи 
яде и с подорана програма: 
хор, ученическа музика, реци 
тации и пр. На 22 април уче
ниците от училището ще про 
дефилират из града, след кое 
то в училището ще стане от
криване на бюста на Иво Ло- 
ла Рибар, чието ияе носи пно 
нерокия отряд на училището. 
Същия ден ще стане открива
не и на изложбата на цело
купната ученическа дейност.

Във връзка с предстоящето 
празнуване на училишния пат 
;рон се засили дейността на 
всички ученически секции, а о 
собено на литературната и

явало
ние създаваме земеделие от 
нов тип, модерно земедели 
е което изисква и нови про 
изводители. Младежите тря 
бва да бъдат в първите ре 

на тези борба. Имен- 
това направление дей

дици 
но в
ствува и младежката органи 
зация, затова бе и заказано 
събранието в Одоровци. А 
такива събрания би трябва 
ло да се състоят и Ще се 
състоят и по другите села. 
Нашите младежи, които са

Този случай не е едини
чен. Има явления младежи, 
които разполагат със земя 
безпричинно да търсят ка- 
квато и да е работа само 
да не бъдат у дома си. 
До голяма степен за това 
снасят, отговорността оне-

изплънили не една трудна 
задача ще изпълнят и този 
път една историческа зада 
ча: със личния си пример 
да покажат и на възрастни 
т<4 как съвременно се о- 
бработва земята, как се по 

лучават високи добиви, как 
нашето земеделско произ
водство може да се издигне

нахме произведение, на което 
основната тъкан представля
ва писания текст на сценари- 
то, и което по един нему ово 
йствин начин доказва, че същ 
ността на филмовата образ
ност се състои не само във ви 
зуелното съобщаване на дей
ствието, но и в изтъкване пси 
хологията на героите. Това се 
отнася предимно до внушител 
ната игра на Мария Църнобо- 
|>и. Въпреки, че мотивът на 
Този .филм е кръвното отмъ
щение зрителят чрез него се за 
познава с бита и с природата 
на Черна Гора, нейното мина 
по, със самите черногорци.

С една дума творците на 
„Кървава риза” все пак са ус
пили да ни кажат достатъчно 
за същността на древния оби 
чай — като. са наблягали. да 
не останат безучастни, но да 
Ни съобщат и субективното, 
си отношение към това народ 
Носно явление.

V№. V.
Турне на самодейния шеашър „Хрисшо Еошев“

на индустриално равнище. 
Званието модерен земедел
ски производител с чест и 
гордост трябва д аноси все 
ки наш младеж. И нашите 
земеделски кооперации тр 
ябва да настоят да включат 
в работата си младежите, 
да откриват нови цехове и 
видове ка работа, да пока
жат колкото се може по- 
рано рентабилността на мо 
дерното земеделие.

ме, в залата препълнена от 
(местиЧЮФО население, „Христо.Самодейният театър „Хрис

то Ботев” от Димитровград и 
тази пролет възобнови своята 
ценна традиция. Освен пред
ставленията в града, представ 
я подлото вените пиеси и пред 
жителите на нашите села.

След премиерата на пиесата 
„Паяк” от Раоим Филипов ич, 
която беше представена в Ди 
митровлр-ад по повод Празни
ка на жената, самодейците от 
„Христо -Ботев” не пожалиха 
труд да иотидат -в с. Одоров
ци в пълния си състав 
всички
съоръжения на театра. На 18

зала] март вечерта в пълната 
)на селския кооперативен дом,

' пред повече от 300 зрители, 1 Ботев” даде’ едно от най-успе 
I артистите повториха пиесата, | лите си представления на дра 
I „Паяк”,. -Въодушев лен пето на • мата „Паяк”.

публиката беше голямо и те в | Понастоящем 
, знак на благодарност добре у . Ъ г Димитровград са се наели

аа приготвят -модерната пиеса 
„Прекъснатото пътуване” от 
младия писател Б. Бюрозан, 
която ще режирв Люб. Джю1р 
джевич. Ролите тълкуват Ве
нета Петрова, Петър Мичов, 
Свобода!! Сотиров., Наталия 
Рач!гел)С1ва и Блапоя • Кирков. 
Датата на първото представя

самодейците

гостиха димитровградските а- 
гсгьори. След представяне на 
пиесата общото веселие и тал 
цов-а за младежите продължи 
до късно през ноща.

Подтикнати от този успех 
самодейците от „Христо Бо
тев "представих а същата пие
са и в Погаиово. На 2 април 
вечерта, въпреки лошото вре- . не още ие е уточена.

със
декори и технически У (В Денковвч)Любиша Джорджевич

—» Погледни се и ще речеш, болен! И пожълтял, н бузите презглава по страничната ули 
че са таман.

Нестеренно стана от място-

— Ще остана. — Давндов 
пак се отпусна на стола ’и ка
за: — На момичето нищо ло
шо не съм му направил факт! 
То трябва да се учи. Семейс
твото им е голямо, тя е най- 
възрастната, цялата къща е 
на гърба и... Яшо ли ти е?

— Ясно — обади се Несте- 
реико, но продължи да гледа 
Давндов със строги и отчужде 
(ни очи.

— Мисля да се оженя за нея 
изотато тя се оправи окончате
лно с учението, а аз попривър 
(ша есенната работа. Сдщнауцу 
ма, селска сватба след жътва 
— тъжно се уомихна Давндов.

братле, това няма да ти се ра 
вмине1
, Давндов (угмюре{нр тйрегъша 
отеклите си от бързата езда 
I крака, отпусна се тежко на 
{вехтия стол, 
срещу креслото, на което се
деше Нестеренко, загледа тъ
по -охлузените, плетени от вър 
бови клонки облегалки на ев
тиното кресло, а после се за
слуша в безспирното чурулика 
две на врабците в гъсталака 
на салкъма и, като погледна 
жълтото лице на Настеренко, 
вехтата му рубашка със стара 
телно закърнееш ръкави, рече:

— Напразно ти изповядах 
моята дружба, когато се запо 

пролетта по о-

На другия ден Давндов ско 
ласа да прескочи до райкома 
и получи от Нестерен/ко разре 
шепне да замине за окръжния 
комитет на партията.

— Само не се бави много 
там — предупреди го Нестер
енко.

— Хич няма да се бавя, сти 
га да позвъниш на секретаря 
на окръжния — нека ме при
еме и помогне по настанява
нето на Харламова в технику-

Нестершко примижа хитро:
— Ей, моряк, ти да не ме 

баламосваш? Внимавай, прави 
му сметката, ако ме излъжеш 
и не се ожениш за това мами 
че! Втори път няма да ти про
стим такова донжуанство! С 
Лукерия Нагрлнова беше лес
на работа — все пак парясни- 
ца, а тук е съвсем друго! ...

Давидов погледна злобно Не 
стеренко и го прекъсна:

— Дявол да го вземе, дру
гарю секретар, ти ме мислиш 
хептен за лош човек, факт! 
Нали ти рекох, че съм приказ
вал с майка и и че съм я пои
скал, както му е редът. Какво 
още ти трябва и защо не ми 
(вярваш ?

Нестеренко попита тихо:
— Последен въпрос, Семь- 

он: имал ли си нещо с мома
та? Ако си имал — защо не 
искаш да оформите брака си, 
преди тя да замине? Ти нали 
не чакаш никого от Ленинград 
някоя предишна жена? Разбе
ри бе, дръвник, за теб ме е 
грижа, като за брат, и ще мк 
бъде страшно неприятно да 
се разубедя в мъжката ти чес 
ност... Не се вра в душицата 
ти от празно любопитство— 
Не се обиждай, чуваш ли? И 
накрая: ти не гледаш 
настаниш Харламова в технику 
ма за да си развържеш ръце 
те2 Да се отървеш от нейно
то присъствуване... Внимавай

му ««тъкали като на смъртник ца>, като мърмореше яростно 
и очите му -мътни... Може би със стиснати зъби: 

то си. гторазтъшка се из стая- затова разговаряше тъй с 
та, като триеше зичорчивю ръ мен?...”

— На тебе ти -дай само да 
спиш, лопата реста крастоЬ..

Когато стигна следобед в 
хутора, Давидов подкара коня 
право към Харламовн, скочи 
от него пред вратнята и влезе 
в двора бав-но, но с мярка. 0- 
чевищно отвътре го бяха виде 
ли, че наближава към ах ода, 
като се крачи и мръщи, защо 
то се беше протрил след ре- 
кадено големия преход на 
ашц, който направи, без да е 
свикнал — на прага на къ
щата го тюсреицщ по-дрзЦю. 
засмяна, сякаш за половин 
ден- беше свикнала с него, бъ
дещата му тъща.

Давидов вече наближаваше 
— Зависи... Впрочем, за коня, когато- -Нестеренко го по 

друго приказвахме, Семьон. шика тихо, надвесен през про- 
Зарадвах се, когато си нзяс- зореца:

цете си, и рече несигурно:■сложен точно

— Семьон. върни се за мал-«их, че тоя път няма да зага- 
зиш, както с Лукерия Нагулно мо! 
ва. че тоя път твоята работа Давндов без желание изка- 

по-сигурна. Е, аз чи стъпалата на райкома.
Нестеренко, още по-прегър

бен. и ня-как клюмнал

изглежда 
шедкрепя-м доброто начинание 
и ти желая щастие!ма. с цялото

— Наесен ще дойдеш ли на /си тяло. погледна Давидов и 
•сватбата? — със огряно сър- започна: 
це го запита Давидов. — Може да съм говорил с 

теб излишно грубо, -но ти ме 
И|звини4 брат, имам 
тревога: освен маларията дя
вол знае къде съм пипнал ту- т- н
беркудоза н сега тя се е разбу се По1бнлТче чГго скоро се
-кр3:ГаЛо>т,аМКЯВВе.НаЙ-НаЙ'°Т- “ьриЮКТ®
л.роба В Д®аТа сам „е е малко път! - с пре-
иатоо]' Р г>„гг.1ШаВам 33 са' сторено съчувствие нарежда- 

" КОМИ‘ ше тя' ^то гледаше колко не
иа се откъсвам оДайдаато- раз1фач“1 се приб™
чно преди жътва мо н^а 1ак ЖЗВа КЪМ "'Р3" Д38™08 и “ 
не отивам за кеф ,Н)о за твоя- 'по,даш1ваше беззлобно в ДУ-

. . та пият^т ,„о * 00 „ твоя шапа-си н«а своя бъдещ зет,- Аз ще съм първият гост! ™ “зтба Ще ти да да се ВЪр лойто мах.ваше бта юнаш
каза Нестеренио и усмивка ^.Да ие мислиш че търся ар кн а едаа мес1еше краКа...

менски поп?... Не, просто ми Тя ли_ ста(!>ата шаш, не Зна
еше как яздят тия „РУ<*И” 
конници.. .

голямазнахме през 
ран... -Нап)^азно, защото ти 
май си свикнал да не вярваш 
на никого... Щом е тъй, вър-

Мнхаил Шолохов:

РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНАви по дяволите, другарю се
кретар! 1 и сигурно вярваш 
само на себе си, и то само в 
празничен ден, а всички оста
нали, дори онези, -на които се 
обясняваш в дружба, гледаш 
с някакво идиотско подозре
ние. .. Чудя се как можеш с 
тоя характер да ръководиш 
цяла район-на партийна орга
низация. Ти първо на себе си 
повярвай, както трябва, и чак 
сгогаз подзирай всички оста
нали!

Нестеренко се усмихна из
мъчено:

— Ти взе, че се обиди, ма
кар че те молих да не се овби 
ждаш.

— Обидих се!
—• Толкоз ти сече пипето!
Още по-изморш. Давидов 

се надигна:
—Да си вървя, че инак ще 

се скараме...
— Не бих искал — отвърна 

Нестеренко.
— И аз.
— Тогаз поостани още пет

десет минути, да уточним за
що не се разбираме.

(откъс от втората чест на романа, който се по
яви в началото на тази«година в съветския пе
чат и бе посрещнат с голям интерес в света)

И .понеже видя, че лицето на 
Несторенко като че ли пооме- 
кна и той взе да го слуша с 
по-голямо 'вшмшше, -продъл
жи вече по-ох10Тно, без преди 
шната принудеиост и някаква 
вътрешна стеснителност: — Не 
съм се женил нито в Ленин
град, ннто другаде, с Ва-рюха 
©а щръв път се решавам на 
такъв (риокЛТък и време ми е: 
скоро ще наближа четириде
сетте.

— От трийсет нагоре всяка 
(годша за десет ли я броиш? 
— усмихна се Нестеренко.

— Ами гражданската (война. 
Всяка -годша от нея според 
(мен трябва да се брои за 
Десет.

— Магожко са...

та му отново, както някога,
грейна с непристорена ит\ри- се аощя да споделя с другар 
пост н в мътните му очи свет каква тревога ме е сполетяла 
маха предишните лукави ие- — и така неочаквано...
Корици. — Първи не в смисъл Давидов наобиколи масата, 
на важност, а защото пръв прегърна Нестеренко мълчеш си ггова съчувствие^ Давидов
ще довтасам, щом чуя за сват. ата и здраво, целуна 'го по 1x333 ма!то грубо:
бата. (влажната гореща буза и чак —1 Ти. маминко, не ми се

— Хайде, със здраве! Дръ- то,гава каза: покарвай много! Варвара
сакретдря на окръж- — Върви, човече, цери се 1 Де е?

От това само младите умират Тръгна да търси шива
~ |тл „а нас с теб никоя болест не ш- Нали все трябва да си

—Още днес. Заминавай и (може ни събори! прави нещо от старите пар-
недей се бави там. _ Благода^ ти _ едва цалн? Ама и ти си избра го*

Аз на бърза ръка. доловимо произнесе Нестерен дениЦа' М!Омче! Бдна вехта
Те се здрависаха енергично, ко и бързо сеЬизви към про- ФУста ™а, Д^то е на нея, и
Когато излезе на прашната, зореца. толкоз! Къде ти бяха очите г

напечена от помисли: „Туй, Давидов 
Дав-идов си помисли: „Туй, 
дето не мяза на себе си, «е е 
-случайно! Сигурно е

Като проклинаше в душата

КЪ'

ЕБИ на 
пия.

ли да
не заизлезе с широки — Аз отзарен идвах 

отвърза фуста, а за дъщеря ти — 
коня, яхна го, шибна го още за Давидов, като облизваше 
от място с бича и препусна напуканите си от жегата устни

,, , ,----------------- ------ ....................................... ■гуу.ппщццщ 1.1 ц 1.1 цц ............. >ПП—

крачки на улицата, ка-

много


