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ЦЕНА 10 ДИНАРАИ КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

МИР и СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

Ош 18 до 22 ай рил е Бсмрад се състоя Пешият конгрес на Социали
стическия съюз на югославските трудещи се

МДВИФЕСТИРДВО НЕМШИИОТО ИДЕЙНОПразник! Велик празник на 
трудовите хора от цял свят!

Ден когато работниците си 
припомнят за къ^випролитията 
в Чикаго през 1Въь година, 
след конто Сс роди идеята пъ 
рви май да се празнува като 
ден на солидарност Между тру 
лещите се в цял свит в оороа 
та за но-доори условия на жи 
вог. за социализъм, вече /0 го 
дини се празнува този ден в 
различни условия, но винаги с 
борчески устрем към създава 
не на нови ооществсни отно
шения.

Оощонароден празник за ю- 
гославските трудещи се.

Днес нашите градове, села и 
строителства са обляти от пра 
зничното слънце, по нашите 
полета се вълнува високодоби 
вна,-' пшеница като вълните 
на свободния Адриатнк, по на 
шите домове, улици и площа
ди цъфти радостта като цвет
ята по нашите красиви пла
нини. Плюшат знамената, чер
вени като кръвта на хилядите 
паднали боИци при Неретва, 
Козара, Сутйеска, върху чиято 
кръв изникна и се разви сво
бодата,

Празник-малка почивка по 
пътя на усиленото социалисти 
ческо строителство! С гордо 
повдигнати чела гледаме на из 
минатия път: и в дни когато 
се подготвяхме, и в дни на не 
равната героична борба, и в 
дните на обновата и изгражда 
нето ние постигнахме такива 
резултати, които пълнят гърди 
те ни с нескрита гордост. На 
шите народи, водени от Съюза 
на комунистите ,начело с дру
гаря Тито и милионната орга 
нюацня на Социалистическия 
съюз извоюваха такива у- 
спехн, които удивляват светов 
ната общественост, от които 
се вдъхновяват трудовите хора 
от Джакарта, Бомбай. Конакри 
или Хавана, от всички прогре 
сивни успоредници и мерид
иани. По лицата на нашите хо 
ра се чете югославска сигур
ност. Имаме свой 
път, потвърден не един път

^..Л°ЗУГГа ”^ир и с°н.иали7 средно годишно 
зъм . В тези две думи е сгъс 8,2 на сто иоез ни
сторическГжГнпгес НпТ03И "Ие сме 1|роИлвели Д# милио- 

1 сски кош рее. иотврди- на тока Пшеница а поет 1959
водит“лн,еи ^?',аШИТе РЬ"°- гади™ - ^пЛкЛГ То^ 
съсгаумвштк „ ’ н0 и при Пш"п”«а' Са"» Тези успехи. к„със гву ващите делегати от че- ито ни освооодиха от впи ■ и
клЬвбопТи“?!»1 Азия> Афри' зрънени храни са достатъчно ка, Ьвропа и Латинска Амери- мощни да „„твърдят правилно 
ка. риоуката на у Кошрес на ст.а и* ваша,а союКост„.шп-
леил ‘Г’КОНТ° 1,0 °роя ьа де* с”а политика и да тласнат на- 
ле,аг..те от др,гите срани и шего селско стопанско към 
по съдържанието на реч.,те им нови 
се превърна в световна трибу менно
на за м..р и социализъм. — о- етическото иреооразуване на 
Ще един път потвърди все по- нашето село. Практиката иош, 
голямата роля на наша.а сгра за, че успехи в земеделско,„ 
на в световната политика. ,ш Производство 
шите принципи за Миролюби
во и активно съжителство, ко
нто по-рано бяха критикувани 
от различни страни, днес се 
приемат от почти всички каро 
дн в света, зишото нашею вре 
ме изисква това, защото на 
света днес е нужен мир и съ
трудничество между народи и ПоС‘"ощ празника с видни усп 
държави. хи 0 областта на стопанск,.

Първомайският празник днес "ГотобГо “ КУЛТУР°Н ИО'* 
съвпада с още една годишни- ш
на: десет години от работни 
ческото самоуправление, с про 
даването на нашите фабрики 
в ръцете на работниците про 
ди десет години се откри нов 
етап в развнтето на социалн, 
тическнте обществени отноше

ПОЛИТИЧЕСКО ЕДИНСТВОнарастване от игодина
Е

— За председател па ССРНЮ отново избран Йосип Броз Тито, а за 
генерален секретар - Александър Ранкович

цтгалистическия съюз на юго
славските трудещи се” нзмене 
пия в Статута на ССРНЮ. за- 
ключегапш на V конгрес на 
ССРНЮ и избор на нов Съю- 

п Контролен отбор на 
ССРНЮ. Понеже делегатите 
са приели отчетите преди за
почването на Конгреса, кон
гресът реши тези материали 
да нс се четат.

На трибуната отново заста
на другаря Гито. Делегатите 
пю поздравила с продължител 
(ни ръкопляскащия и овации. В 
продължение на четири и по
дновила часа другарят Рито за
позна делегатите с успехите 
<на ССРНЮ и на нашата стра
на, с нашите перспективи и с 
ролята и задачите на ССРНЮ 
в по нататъшното строитслс- 
ство на социализма.

На следобедното пленарно 
заседание на конгреса Кръсто 
Лошдаода, член «а Председа
телството на Съюзния отбор, 
кхюотюва предложените нзмене 
и ля в Стату та на ССРшО. 
След това на трибуната се я- 
шлха представителите на цри- 
съсгауващнте делегации от 
чужонна, които поздравиха 
Конгреса.

успехи, с което едновре 
се иовЪдпдхиа и . зои

могат да се Нос 
СЪС Зе1и

кооперации, само 
чрез внедряване па съвремена 
»а агри^елппка и механизация

тигнат само в съюз* 
Делените

Българското национално мал 
цинегво, заедно с останали л; 
братски народи на Югославия

през последните 
години стопанския Живот в Ди
митровградско и Ьоснлоград- 
ско бележи значителни успехи 
Разширяват се досегашните 
предприятия и се модернизи- 

' рат, строят сс нови фаорики 
конто след години ще изтръ
гнат нашия край от вековна
та стопанска изостаналост. Об 
щата политика на нашата ст 
на да помогне развитието на 
слаборазвитите области ье-... 
се манифестира и в нашите ко 
му ни. Ь областта на селсю. 
стопанство нашите комуни са

ния и социалистическата демо 
крация. През това десетилетие 
нашите трудещи се постигна
ха завидни резултати и като 
производители, и като ръково 
дители. Въз основа на опити
те в промишлеността форми1 
на обществено управление се 
въведоха и в останалите обще 
ствени служби. Въвеждане, 
на работническото и обществг 
ното самоуправление предстап 
лява революционна крачка, ко 
ято направи от нашите труде
щи се истински свободни прои 
зводители, от чието усърдие 
зависи производството и в кю Над знамената, над хората 
йна линия и тяхното възнагре над успехите, които всекидне 
ждение. С нескрита гордост к„ вно се нижат един след дру,. 
зваме че нашето стопан- звънят казаните от другаря 
ство днес управляват около Тито думи на V Конгрес на 
229.000 работници и служители. ССРНЮ: „Когато проследим 
С голяма радост и крупни тру периода между двата кон, ре

дови победи посрещат нрави./ са, ние със сигурност можем 
ка нашите земеделски произво да кажем, че практиката ни../ 
дители, които сдружени със га до сега по-добре и по-ясно 
земеделските кооперации вод- Не е потвърдила правилността, 
ят борба за модернизиране на на икономическо—политически 
нашето селско стопанство, за те оценки и заключения, които 
постигане на високи добиви Съюзът на комунистите и но- 

във всички клонове на селско късно и Социалистическия съ- 
то стопанство. Преди няколко юз взеха по отношение на бъ 
дни на Конгреса в своя-., док дещето развитие. Твърде кр^.. 
ладг другаря Тито каза: „Зе ните резултати, които осъш 
меделското производство, кое. ствихме както в областта 
то до 1952 година стагнираше 
осъществи от 1953 до 19о6 гс. така и 
"ина средно нарастване от 5. » ществените 
на сто, а от 1957 до 1960 год.. добре показват правилността
на __ Ю8 на сто, което ще ре на взетите решения и правил.
че че през целия период от стта на провежданата иконо- 
1053 година до 1960 сме имал; мическа политика.”

X 1

Вторият ден от работата на 
Конгреса започна с четене на 
/Гсае. рамите на социалистичес
ките мантии и про, ресивни 
двиЖсШни от света, след това 
■оиха изорани комисии за изме 
Щения в статута и за заключе- 
Иин.а на ттопи реса, след което 
думата взеха делегатите от чуж 
о.аа. с/г нлтею на ьернфнка- 
Циоп1ната комисия изнесе док
лад тнигя риоичнч. тон каза, 
че в раоотата на Конгреса у- 
частвуваг ТозО делегата, отсъ- 
стъуюаг оо поради оолест и 
сттужсоен път. с-тед като се 
ирне деловия нравн.шик на 
колгреса, делегатите решиха 
раоотата на V конгрес да про 
дължи тю комиСин.бъв всяка 
комисия участвуват 100 до 120 
делегата, а останалите се вклю

постигнали завидни успехи с 
собено в полевъдството, жив., 
тновъдството и овощарството 
Постигнатите резултати увели
чават празничната радост и ни 
изпълнят с вяра в бъдещето и 
с готовност за по-усилено стр<? 
ителство.

Другарят Тито изнася доклад на V конгрес на ССРНЮ
След това се избраха дело

вите тела «а конгреса: делови 
президиум, секретариат и ре
дакционна комисия за конгрес 
ните документи. Щом като из 
браните тела заеха местата си, 
в конгресната зала под звуци
те на фанфарите, дотичаха 
стотина белградски пионери. 
Най-младите поздравиха Кон- 
преса поднасяйки букети от 

социалисти- живи цветя. След това влязо
ха младежите-строители на а- 
втомагиегралата „Братство-е
динство'’. От тяхно име Кон
греса поздрави Марко Лолич, 
заместник-комендант на Глав
ния щаб на младежките бри
гади.

Конгресът след това прие 
следния дневен ред: отчет на 
Съюзния отбор на ССРНЮ, о- 
тчет из Контролния отбор на 
ССРНЮ, доклад на председа
теля на ССРНЮ йосип Броз 
Тито „Изграждане на социалн 
ама п ролята н задачите на Со

Петият конлрес на Социали
стическия съюз на югославски 
те трудещи се започна работа 
на 18 април в залата на Дома 
на синдикатите в Белград. Кон 
гресът бе открит от председа
теля на тази многомилионна 
организация йосип Броз Тито. 
Покрай избраните делегати на 
Конгреса шрисъствуваха голя 
мо чисиго гости н 38 делегации 
предстз влява щн 
чески и други прогресивни 
партии и движения от Азия, Аф 
ртгка, Европа и Латинска Аме 
рика.

Преди самото откриване на 
Конгреса другаря Тито покани 
присъствуващите с една мину 
та мълчение да почетат паме
тта на починалите членове на 
Съюзния отбор н Социалисти
чески съюз. Конгресът след то
ва избра делегация, която по
ложи венци на гробницата на 
народните герои на Калемег- 
дая.

правилен

от практиката. в 
Този път празникът носи в 

себе си и един 
юбилей: за петнадесети 
ние го празнуваме под слъ
нцето

тържествен 
път

на свободата, за петна- 
път празнуваме победадесети

та над фашизма и домашните 
предатели. Нашите народи си 

героичната борба, 
но те знаят и за ужасите и ра 

на войната и за-

чиат в оная комисия, за чиято 
раоога са заинтересовани, 
конгресът след това изслуша 
уводните речи за работата по

спомнят за

зрушенията 
това са днес в първите реди
ци на борбата за мир в света 

съжителство. И- 
менно за това и монументално 

площада „Маркс

комисиите, конто произнесоха 
членовете на Съюзния отбор: 
Цвиетин Миятович, Милентие 
Поповия и Авдо Хумо.

На следобедното

на стопанското изграждане, 
в областта н. об- 

отношения най-и за активно

пленарно 
заседание продължиха разис-

то здание на 
и Енгелс” в Белград, в което 

V конгрес на Социасе състоя 
ли етическия съюз бе украсено __ ^ (Следва аа^2 стр.). ——

ПРАЗНИК НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ!ДА ЖИВЕЕ ПЪРВИ МАИ



В Р А Г С Т В о2
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ИОСИП БРОЗ ТИТОДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ(продължние от първа стр.) 

кванията. На това заседание 
говориха: Владимир Бакарич. 
Стане Кавчич, Гсза Тиквицки, 

Вндое Сми- ССРНЮ--СЪСТАВНА ЧАСТ НА МЕХАНИЗМА НА
НАШЕТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Едвард Кардел и
левски.

На третия и четвъртия ден 
Конгресът продължи работа 
чрез трите комисии: организа
ционната, идейно-политическа 
та и обществено-стопанската. 
Заседанието на първата коми- 

откри Вндое Смнлевски, 
на втората-Мплка Мннич, на 
третата Алберт Якопич.

До Конпреса пристигаха по
стоянно стотици поздравител
ни телеграми ст страната и 
чужбина. Работата на Конгре
са следяха около 160 домаш
ни и чужди журналисти.

Конгресът приключи с прие 
мане на заключенията и изме
ненията в Статута на ССРНЮ 
и с избор на Съюзен отбор на 
ССРНЮ.

— ПОСТИЖЕНИЯТА НА ССРНЮ СА ОГРОМНИ —
Тито

подчерта, че развитието на об 
щественото самоуправление е 
вървяло успоредно с развитие 
то ага героиздаодителшмте 
и производството. „Нараснали
те матерналши сили и социалп 
етическо съзнание изискваха 
ща се съгласуват ролята и за
дачите на Съюза на комунпс 
.тигге. В това отношение от ог
ромно значение са -решенията 
на VI компрес на СКЮ. Тези 
решения доведоха до нараст
ване на инициативата па ССРН 
в цялост. „Развивайки своята 
(дейност въз основа на реше
нията на IV компрес и на ре
шенията на VI и VII компрес 
«а Съюза на комунистите, Со 
циалистнчсокпят съюз вее по
вече ставаше със това част на 

общественото

По-нататък другаряОбръщайки се към делега
тите другаря Тито в началото 
на своя доклад каза, че е пе

сия

|риода между двата конгреса 
са станали съществени измене 

иай-значите-
сили

ния и че това е 
лен период от нашето иконо
мическо и обществено разви
тие. През този период са раз
решени редица въпроси в 
пастта на

об-
соцналистнческото

развитие на нашата страна. 
През този период, каза дру 

Тито, особено работнитегаря
ското самоуправление е гтостиг 
и ало такива резултати, с кои
то съществено е изменило рол 
ята на работническата класа, 
която днес е истински и непо
средствен носител на икономи 

политическа борба

Заключителната реч произ
несе другаря Тито. В речта си 
той подчерта, че Конгресът о- 
ще един път мощно е манифе
стирал и потвърдил 
ческото и идейно едшаство на 
Социалиспгчеакня съюз. Той 
подчерта, че между Социали
стическия съюз и Съюз на 
комунистите не съществуват 
никакви разногласия, както тв 
ърдят някои от чужбина и че 
двете организации имат ясни 
задачи в строителството на со 
циализма в нашата страна.

полити
ческата и 
в -строителство па социалисти- 

общество. Обществе намеханизма 
самулравясние и организацио
нна форма, е която се прояви- 
ка съзнателните социалистите

ческото
мото самоуправление по свос- 

вядове сето съдържание и 
разви в една мощна система 
преставяваща днес обществе
но-политическата основа на 
нашата социалистическа демо
крация”.

ски сили на нашата страна”. 
По-нататък той подчерта, че

през този период са нарасна
ли въпросите, кото е разгле
ждал Социалистическият съюз 
и че е повдигнато идейно-по
литическото равнище на ССРН 

влияеха и бяхаБЕЗСМЪРТНИЯ Комунистите 
решителен фактор за правил 

ориентация на Социалис- 
съюз. Другарят Тито 

роля на 
разрешаването на

ДЕЛЕГАТИТЕ ПЕЯТ „ИНТЕРНАЦИОНАЛА”ната
тическия
изтъкна голямата 
ССРН за 
стопад!ските и други въпроси 
и за създаването па правилни 
обществени социалистически

ЛЕНИН кого производство. Досетил*» 
ят развой показва, че социал 
етическите селскостопански ор 
ганизаци ще бъдат в състоя
ние от авскнте площи и от пло 
щнте на сдружените с коопе
рацията производители и о. 
безпечат пазарни нзлишеци з« 
нашите нужди. Това същевре
менно показва правилността н» 
нашата политика за осъществя 
вале на социалистически отно
шения в селата ни и това, че 
съвсем излишни са страхува- 
нията «а някои наши крнтиц*, 
че капитализмът в нашето се
ло се възражда. Миналата го

тия, в укрепването на социалп 
етическите селско-стопански о 
ргашгзации и в социалистичес 
кого преобразялг-не на селото”

чко това бе превъзмогнато с 
минаване на нова стопанска о 
рнешацпя, която показа огро
мни резултати и поститиа год 
ямо обществено и лично бк 
то®о равнище. Тези' решения 
бяха резултат на сериозен а- 
(иа-лиз на икономическо-поли
тическата обстановка в стра
ната. В разрешаването на вси
чки тези въпроси и в мобили
зирането на масите за тяхно
то изпълнение опро-миа бе ро
лята на Социалистическия съ-

.. .Когато споменем името на 
Ленин, ние си спомняме за не
говото историческо дело — за 
великия Октомври, който, ве-

(обществено самоуправление. 
Тя се проявява и в последова 
телния социалистнчеки интер
национализъм на нашата стра
на, е нейната активна борба 
за траен и последователен! 
мир, в нейните усилия за съз
даване равноправни отиошени 
я и сътрудничество между на
родите и държавите...

...Антидогматизмът на Лени
новите дела и становища му 
даваха извънредна мощ в не
примиримата борба против вкя 
къкъв вид групи и течения, 
които са се опитвали да реви
зират основните принципи на 
марксизма и да му отнемат не 
новата революционна душа. 
Той винаги е наблягал, че иде 
«логическото и действено е- 
диптство на работническото 
движение е извор на неговата 
сила и непободимост...

През последните десетиле
тия. от Лениновата смърт до 
днес, отношенията в света ко
ренно се измениха. Възкръсна 
ха множество нови проблеми 
от ооповно значение за по-на 
татъшния развой на социализ-

отношенпя. В доклада по-иататък се нз-
В по-нататаш»ото си изломсе 

име другарят Тито таза, че на 
щете народи са лревъзмопна- 
ли големи трудности в стоето 
развитие, но че тези труднос
ти помогнаха да се съгледат 
известни отрицателни явления, 
предизвикани от следвоенната 
едностранчива ориентация в 
стопанското строителство. Всп

тъкват успехите в селско-сто
панското 
1953 годгша били произведени 
2,8 милиона тона пшеница и 

х1ръж; през 1959 година произ
водството се увеличило и до
стигнало 4,4 милиона тона, а 
е същия период производство 
то аш царевица се увеличило 
от 3,8 на 6,7 
производството на месо от 378 
на 540 хиляди тона. Покрай си
ромасите инвестиционни вложе 
ния за основни средства 
ското стопанство, което в 1959 
в сравнение с 1953 година 
раснало над 7 пъти се 
чмло и потреблението 
куствени торове за около 13 
пъти, а броят на

производство: през

милиона тона;юз.

дина селскостопанското про- 
«зводство е дало възможност 
със собственоПрактиката потвърди правил

ността на нашия йъш
в сел производство 

яа задоволим згуждите от пше 
ннца, маст, захар и по този ше на 

увели 
на из-

чин да премахнем вноса на те 
зи артшеули. Средствата, кон
то по-ранно сме отделяли за 
внос на храни сега можем да 
използуваме за други цели-за 
снабдяването на стопанството 
с репродукционни материал*, 
съоръжения и с 'друш сред
ства.

Г о-в орейки за решителния 
ръст на нашето земеделско 
производство другаря Тито ме 
жду .другото каза:

„Земеделското производство 
което до 1952 година стагни- 
раше, осъществи в периода 
1953—1956 година оредао го
дишно нарастване от 5,6%, а 
От 1957—1960 година 10,8%, 
което значи, че през целия пе 
рнод от 1953 до 1960 година 
е имала оредно годишно нара
стване от 8,2%. Тези постиже
ния спадат между най-добри
те резултати, осъществени в 
земеделското производство на 
една страна в един по-дълг 
период,
предимно с неблагоприятни а- 
тмосферни условия. Малко са 
примерите една страна да ус-- 
лее да осъществи такива трай 
ии тежння на бързо нараства 
ле в един по-дълг период от 
лрсме. Същевременно 
ни успехи са постигнати и в 
ювдигането I;а материално-те
хническата база в 
лъв внедряването ма съвреме- 
-..нм алротехинчески мероприя-

„Ако днес се обърнем към 
периода между двата конгре
са можем със сигурност да ка 
жем, че практиката никога до 
сега по-добре и по-ясно не е 
потвърдила, 
нкошкмическо-политическнте о 
цепки и заключения, които по 
отношение на бъдещето доне
се Съюза на комунистите, а 
по-късно и Социалистическия 
съюз. Твърде крупните резул
тати, които оме осъществили, 
както в областта на стопанско 
то строителство, така и в об
ластта на 'развитието на соци
алистическите отношения, най- 
добре потвърждават 
прстта на донесените решения 
и на правилното спровежщане 
на икономическата политика” 
(ръкопляскання).

През изтеклия период, под
черта другарят Тито. ние осъ 
щесгвихме твърде бързо ико
номическо развитие, по-бързо 
'от онова развитие у нас пре
ди 1953 година и от развитие
то, което е 'Осъществено в дру 
гнте страни през същото вре
ме.

„„ тракторите
за около три пъти. Всички те
зинещо са допринесли за уве- 
шшаването на производствотоправилността на
и за премахването на застаре
лите методи в селскостоттанс-ЛЕНИН (1870-1924)

Промени е структурата на 

населението и нарастване 

на личното Потребление

дно с раждането на първата 
социалистичска страна, страна 
исторически кръстопът между 
два света и се отрази върху 
физиономията на нашия век. 
Факелът на Октомври и учени 
ето на Ленин предизвикваха 
революционн искри в много 
краища на евта. Те бяха кре 
пост и насока, подтик и насъ 
рчение на стотици милиони о- 
безправени. От Лениновата 
смърт до днес, в течение на 
няколко десетилетия картина
та на света се измени. Наро
дите на редица страни си про 
биха свой път към социалисти 
ческото развитие. Социализ
мът се превръща в световна си 
стема и все повече влияе вър 
ху по-нататъшния развой и 
съдбата на човечеството. Той 
стана огромна материална, и- 
деологическа и политическа 
сила. която върви напред с 
неспирен ход. Освободителни 
те движения на много страни 
в Африка и Азия сломиха ко
лониалното устройство. Мно
жество новоосвободени, неза
висими държави стъпиха на 
историческото поприще.

Когаго споменем името на 
Ленин, ние мислим на борба
та за социализъм в нашата ст 
рана, която винаги, както в 
миналото, така и днес е била 
пропита с Лениновото учение 
и вдъхновена от неговото ре
волюционно дело. Ленин вина 
ги прнсъствуваше, когато юго 
олавските комунисти решаваха 
сложните задачи на револю
ционната борба — и тогава ко 
гато подготвяха революцията, и 
тс/.тава, когато я ръховодеха. и 
сега когато изграждат нови со
циалистически обществени отно 
тения. Неговата мисъл живее 
в съзнанието на нашите кому
нисти н нашата работническа 
класа. Тя се потвърждава и 
овъплотява в социалистическа 
та практика на милионите на
ши граждани, в работнически 
те съвети, в нашите комуни, 
в целокупната ни система на

ма.
Да запазиш верността си 

към Лениновото учение и ре
волюционното цу дело Ще ре 

)че да се опнасяш към не- 
[го като той 
ше към марксизма — антидот 

1матическн, творчески, защн- 
щтавайки го от всякъкъв вид 
р ев из июнист нчн и 
ния.

се отнася-
пратпгл- Интензнвеото икономическо 'раст на активното населени*. 

Тези неща са показали вли*- 
ние върху социалната структу 
ра на населението: докато не
посредствено преди Втората све 
товна война земеделското на
селение е представлявало око
ло 75% от целокупния брой 
на населението, през 1953 го
дина то намалява на 6096. * 
от 1953 подпна насам е нама
лено за още 10% и то при на 
растването на общия брой н* 
населението за 1,5 милион ли
ца. Днешното бройно състоя-

население

характеризиращ се развитие даде възможност за 
нарастване броя на работната 
ръка в стопанството. От 1953 
година до края на 1959 година 
в обществения сектор броят на 
работниците е

изкривява-

Това ще рече по ленински 
начин да се отвърне на изис
кванията на новото време, сме 
ло да се търси решение за но
вите проблеми, никога да не 
се стои на едио място, нико
га да не се задоволяваме с 
постигнатото.

нараснал 
885.000 лица или сроди юна го 
дина с по 148.000 лица. През 
последните три години броят 
на новите работници е изнасял 
средно на година 170.000 ду
ши, а това е повече отколко- 
го изнася общият годишен при

с

значите

змеделпето

Тава ще рече да се борим 
упорито и последователно за 
изграждането на социализма в 
нашата страна, за развитието 
да нови, есе по-хуманнн отно
шения между хората, конто да 
са достойни на социализма и 
на освободените трудещи се...

...В тева направление юго
славските комунисти и народи 
те на социалистическа Юго
славия са влагали и влагат по I 
доми напрежения и постигнаха 
■крупни резултати, които ни
кой не може да отрече. Ние, 
спсрсд силите си и занапред 
ще работим за осъъществява- 
не на тези цели.

Конгресът ще бъде ед!щ под 
пек повече в този смисъл.

СЛАВА НА БЕЗСМЪРТНИЯ 
ЛЕНИН!

ДА ЖИВЕЕ МИРЪТ И СО
ЦИАЛИЗМЪТ!

(Из речта на йован Весели
нов на V конгрес на ССРНЮ 
в Белград).

ние на земеделското 
изнася 50% от обшия брой не 
Насс-лещието в Югославия.

„Т^злигиката на нараства*® 
личното потребление и жи#4 
пото равнище на населението 
е осъществена успешно. Д0" 

1953 годи**3като в периода от 
(то 1956 личпото потребление 
е иарастнаяо орещно с 4,6% *“ 
година, от 1957 година до I96"

сред*10това нарастване изнася . 
на Година 10,1%. През пеЛ! 
период 1953-1960 година-*»^ 
мото потребление е на?а_с™. 
по средно на година със 1-Л' ■ 
Покрай това нарастване е 
|кту|рата «а потреблението ^ 
■настъпили значителни врех* 
ии е резултат на повишеи 
жизнено равнище. То-ва ос 
«о се отнася за прехраната, 
частието на която в обш 
потребление е еннжеяо от 
по 54% в 1953 година «а 
по 43% е 1959 година, 
ето ма тъй наречени 
потребителни стоки в 
потребление е увеличен 
6,2% през 1956 година 
10,4% през 1959 годиЯа'Д>сЯл* 
зи период имаме увелич ^ 
броя на радиапаратите, с ^ 
ято разполага населението 

(следа* к« 3 стр-)

стрУ
сД

ох°-
Участ* 
тра ЙИ*

обШ01°
от
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чно това е елемент яа непркъ 
снатн напржения и размирици 
а тая част на света Посадете* 
ята от агресията срещу 
пет не са премахнати. Въпрос 
ът за арабските бежанци още 
«е е разрешен. Може ли тог» 
па отговрносгга за евентуал
ните стълкновения в тая част 
на света да се припише само 
на тези страни?..." '

V Уна

?ПгоцътжеП“’<- о • 3 -то.) 
700.ОСО па 1,360.000; на хлади 
лницн от 10.000 на 82.000- 
ктрически печки от 18.000 на 
повече 141.000; мотоцикли от 
19.С00 на 111.000 и автомобили 
от 14.500 на около 40.000, птри 
което броят на частните авто
мобили се е увеличил от 3616 
1га 15.800. Същевременно зна
чително е увеличено потребле 
ннето и на другите шгдустриа

тю намаляват така както об
ществото ги приема на себе 
си. пепраш-глзго ще бъде да се 
определи срокът на отмиране
то на държавата, относно на 
нейните функции

ществуване бързо бн укрепна 
ли ония сили в капиталистите 
Ските страни, които се стремят 
към нови съвремието общес
твени отношения, които правят 
неминуем процеса на разруха 
та и ликвидирането на калнта 
лиана като обществен строй. 
Затова при една част от ръко 
водещите хора в капиталисти
ческите страни съществува у- 
вереност, чс пропадането на ка 
оштализма, дори и по-нататъъ 
шното разширяване и на соци 
вдизма, може да се предовра- 
тн по пътя на военна сила и в 
една нова Трета световна во
ина в юоато, ако не се уни
щожат съществуващите соца 
алистически страни, то поне 
за дълго време да се спре тя
хното развите. 1ова е смисъл 
ът на надпреварата във въор 
ъжаването, това е смисълът и 
«а студената война, която не 
рнодично стихва и се разгар- 
я. Когато споменах съществу 
па щит е невралгични точки в 
■света трябва да кажа и тава. 
че в тях, по мое мнение, нито 
в един конкретен случай не, 
се касае само за някъкви въ- 
трешн противоречия във вся 
ка от тези страни или за дву 
•странни държавни стъликовен 
я. Става въпрос за нещо по- 
дълбоко и по-широко, за ос
татъците от колониални инте 
реси и за отворени или задку 
лисни
ния колониални кръгове, кои 
го са изгубили своите позиции 
н сега искат отново да ги въез 
ърнат мавър и в друг, неоко 
доннален вид. На Близкия Из 
ток изкуствено се внася раз
дор помежду арабските стра 
•ни под форма на спъване ин
теграцията, дори и там къде- 
то затова има исторически и 
реални условия, някои колони 
ални сили настояват да задръ 
жат, или по-добре казано да 
предотвратят процеса, който 
се развива сега в Азия и А- 
фрнка. Размириците между а- 
рабските страни и Израел се 
поддържат изкуствено отвън. 
Резолюциите за Палестина и 
другите до днес още не са про 
йоден и а дело, въпреки че то

смята. че държавата, дори и 
социалистическа, може да при 
сме на себе си за всички 
мена всички политически и и- 
кономически функции на про
гресивните обществени сили и 
да бъде единствен тълкувател 
но съзнанието и интересите на 
работническата класа

- връща назад и че тяхното 
време е минало..”

„Но все пак не трябва да 
се се залъгваме с илюзията,
Ч всички опасности са прео

долени, че мирът лесно и бър 
зо ще се обезпечи и че пред 
пас няма вече да изникват но 
«и проблеми, които да ни за
дават нови грижи. Намираме 
се в първият етап от борбата 
за мир и трудностите са раз
бираеми. Но съществуват ре- 
а:лги възможности, съществу
ват огромни сили, които вече 
се ангажират, или които тряб
ва .да се сдружат в тая велика 
борба. Тия сили. латентно, съ 
ществуват във всяка страна 
дори и в онези ръио-вешггели- 
те иа които са повече нривър 
женици на силата, отколкото 
на мирните споразумения. Тия 
•пети на -първо място са- работ 
нпческата класа и други прог
ресивни сили...”

Подчертавайки, че човечес
твото съзнава кат.ъстрофалнос 
тта на трета световна война 
•както за агресорите така и за 
-•ке-ртвите па агресията и че тъ 
ч.мо затова съвременната епоха 
1знсква не само съвременни об 

ъесгвени отношения и систе
ми, но н съв|ременми междуна 
родни отношения, той каза:

..Задачата днес е да се съз- 
дадът такива отношения в ме
ждународния живот щото от
делните одшки или групи да 
не могат да решават за -вой
ната н мира. Съдбата на све
та днес е неразделима. Това е 
твърде сериозна работа и чо
вечеството не ще позволи о- 
тново да се помирят безумн- 
цл иото Хитлер н-ли егоистич 
нн рошлишисткн разположени 
или жадни за печалби и богат 
ства, групи които да се играят 
с неговата съдба и да постав
ят овюите интереси пад инте
ресите на човечеството. Днес 
светът има няколко невралги
чни точки: иа Близкия,Средния 
и Далечния изток, в южноа.че 
риканскнте страни, в Африка 
н другаде. Положението още 
не е ясно и в Ьвропа. 11 тук 
има неразрешени проблеми, 
зарад коиго огромни армии 
•слоят една срещу друга -въор 
ъжени с най-модерни воеинн 
средства до атомното и водо
родно зъоръжение. Но тези 
армии «е стоят една срещу 
•друга само заради германския 
и 'Други неразрешени въпроси 
в Ьвропа-те са тук и по дру
ги причини. От една страна 
социалистическите страни с 
-право настояват да запазят по 
31Щ11ТС си придобити във ве
ликата Октомврийска револю
ция и особено по време и сл 
сд Втората световна война. Те 
искат да оенгурат свое мирно 
социалистическо развитие, за 
щото чстирдесетгодншната ис
тория, от Великата Октомври 
иска революция до днес, не е 
доказала, че социализмът мо
же да се развива без препято 
пвия и без опасности. От дру 
га страна и капитализмът ис
ка, противно на всички зако
номерности на неминуемото ис 
.орнческо обществено разви
тие, да запази и овековечи сво 
ята система. Ръководещите в 
ювечето капиталистически стр 
дш вярват все още, че социа
листическите страни искат с 
шоссина сила отвън да рушат 
техния капиталистически стро 
й. Те не вярват, във възмож
ността за мирно съществува
не между ооциалнзма и капи
тализма тъкмо затова, че зна 
ят, че вследствие иа силния все 
страннен развой на социалис
тическата система в условия
та на мирното съвместно съ-

!еле
Бгн-вре-

защото то 
зависи от самото общество от 
гю-бързото или по-бавното ра 
звитис на социалистическите о 
бществени т. е., чеотношения, от об
щественото съзнание 
•вията. които са на

тя противно 
марксизма трябва 
стеува като някъква обществе

на теорията наи усло- 
лице, пред да съще-

След като говори за положе 
клето на шюинско-кнтанскага 
граница и за Оороата на южно 
апор.жднеките народи срещу 
различни диктатори 
вмешателството отвън, той се 
-опря въряу Алжирския въпрос:

„Няколко годни в Алжир с« 
развихря кърши а народна бор 
•6а за независимост, конто НЗИ 
еква огромни човешки жертви 
и страдания, а в коя го същев 
4а\Кдмио се разхищават огром- 

матернални средства на фр« 
нския народ. И ден-днешен не 
се вижда края иа тая борба 
без оглед на конструктивните 
Предложения и изявления на 
представителите на временното 
алжреко правителство. Кой и с 
|какво може да докаже 
ведлнвостта на тая нзтощптел 
ща, воина срещу алжирският 
народ, който с най-големи же 
ргви доказва своето желание 
да бъде свободен и незави
сим? Трябва да кажа, че ние 
се зарадвахме много, когато 
чухме изявлението на наи-вис- 
шето ръководство на Франция 
че алжирският народ има пра 
во ча сам определение. Но за 
съжаление бързо бяхме разо
чаровани. Н днес не виждаме 
някакъв бърз изход от това 
■положение и скоро прекъсване 
на кървопролнтията. Онова ко 
ето изнеоох 
ггтшетично не представя обета 
лъжата, особено когато си по
мислим за такива важни вънро 
си, които чакат разрешение: ра 
зоръжаването, 1 ерманският в 
трос, заораната «а атомното 
и 'водородното въоръжение н 
др. Ьспчко това изисква гол
яма 'отговорност от ония хора. 
които тр ова да се срещнат 
«а най-високо равнище”.

н орещу

Ш1

спра

вмешателства на о-

Деловняг президиум н<з Конгреса ни най-малко оп

лнн и хранителни изделия.”
Бързият стопански напредък 

се казва в доклада е даш въз
можност за отделяне на пове-

[гм1ю от матер! кавгите и мо- 
условия. 

че не е уместно 
и рсалпао да се твърди, че на 
пролетариата след превзимане 
то яа властта държавата не би 
ла нужна. В съгласие с основ
ните цели «а социализма — с 
освобождението на личността 
и труда — не е уместно -да се

на надстройка и в социалисти 
чс-скоФо обществ-о. Според то
ва, критиката която отправят 
в тева отношение към нас или 
е продукт на пълното непозна 
вале мар«С1Гческата наука за 
развитието на социалистичес
кото общество, или е израз на 
съзнателното фалшифициране 
на фактите — клевета.”

рално политически 
Опук излиза.

че оредогоа за изграждане на 
обекти, конто обезпечават по
добри битови, културни н дру
ги усиОвня |га живот. В после
дните години все повече се
развива учнлищнтта мрежа и 
се настоява чрез училищно и 
извънучилищно 

да се обезпечат съответни ка
дри за изпълняване на все по- 
сложнште задачи, които се по 
славят в процеса на нашето н- 
коломичеоко и обществено из 
пражщане.

образование В какво се състои значението 

на активното и миролюбиво 

съвместно съществуване в ме
ждународните отношения

За някои външио-цолитически 

проблеми
По-нататък другаря Тито го 

пори за принципите на разпре 
деление-то на средствата в сто

днешната неяоиа международ
на обстановка, че ще съумеят 
да предотвратят повтарянето 
на предвоенната и воена пето 
рия па Втората световна вой
на. Това. с даугн думи казало, 
значи да се обуздаят онези, 
•ооито и днес вървят по следи 
те на мрачните сили, конто 
преди двадесет години подго
твиха иа човечество най-поля 

историята.

. „-Покрай тези данни за на
растването в областта на про
дукцията, ЛИЧНОТО II общо ПО- 
требление и битово равнище 
нужно е да споменем, че в то 
зи период нашето стопанство 
разшири и овоята материално 
техиичеока база и усвои проиу 
кцнята на такива произведе- 

ко1гто ио-раино не са про 
нашата страна.

паниките Ю|ргамнзации, за разви 
в областта „Още Ленин в първите го

дини след великата Октомври 
йска революция, и по време 
ив опитите отвън чрез имтервен 
ции тя да бъде потушена, е 
.говорил за нуждите и възмож 
постите за мирно сътрудннчес 
тво между новата работничес 
-ко — селска и капиталнстнчес 
ките страни. Разбира се Лелин 
е имал предвид икономическо 
то сътрудничество, а не 
промие 
да вреди 
придобивки.

тпето и задачите 
иа изграждането на комунал
ната система, за ролята на мла 
дежта в изграждането на со
циалистическа Югославия и на 
обществено-политическите ор-

вес по-голяма и по-широка а- 
фирмация и на практика, и в 
международните оиношения.Пъ 
рюи по-сериозни крачки вече са 

направени в тая насока. Поете 
пено се осъществяват все по- 
широки перспективи за всестганизацни.■:шя.

навеждани в 
Развихме индустрия на трак
тори, -камиони и автомобили, 
на (различни сложни машини, 
уреди и дцх, и станахме спосо 
бнн със своите произведения 
успешно да излизаме на све
товните пазари.”

ранно международно сътруд
ничество между народи и дър 
жави с различни оуществени 
системи, макар и бавно, ма
кар постепенно, все пак изче
зват прдрасъдъцнте, страхът 
и недоверието, макър че бор
бата за пълна

ма катастрофа! в 
Твърде лекомислено ще е, ако 
се премине през такива пред
извикателни факти, каквито са 
например неотдавнашните пре 
говори на германските милип 
расти
Франко за военни бази в Испа 
ния и редица подобни инициа
тиви. конто заплашват мира. 
Късогледството -на някои дър 
жавннци

„От IV конгрес на ССРНЮ 
| до днес 
' промени в международните от 
пошоння; развиха се станови
щата на много държавници по 
важните международни проб-

станаха значителни

ком-
с капитализма, който 

на революционнитес правителството налеми и тяхното разрешаване 
становищата по проблема на 
пойната и мира, за 
па споразумение по миролю
бив път, а не по-пътя на си- 

т. а. Но, есе още оме

афирмацня на 
принципте за съвместно мир
но съществуване е в началото 
си резултатите вече с на лице. 
Икономическата, научна и кул
турна размяна днес взима все 
по-широки размери на всички 
континенти. Науката и научни 

неудържимо 
се стремят към универсалност, 
защото затвореността за наука 
та не означава

Преди няколко 
време на най-силния

посочват ня- годшти, по 
разговор 

иа студената война, когато ние 
говорехме за- нуждата от 
любиво и

начинитеВ доклада се
по-важни данни за произ-кои

водения, продукцията на конто 
от 1953 родина с увеличена 
значително: електроенергия от 
2,9 на 8,1 милиарда к»ч; въг- 
яища от 11,2 на 21,1 милиона 
тона; нефт от 172.000 на около 
600.000 тона; радипапарати от 
37,6 на 250,2 хиляди апарати

на западните велики 
Първата световна

миро 
съвместнопата и

цалече от това да бъдем шпъ 
спокойни и да гледаме' с 

оптимизъм на по-наггатъ

активно 
съществуване имашеои.ти след война даде съзхтожяюст да се 

създаде фашистка реваишнет 
ка сила, която донесе ужасии 

страдания и
човечеството.

малко хо 
ра дари и у нас, а кс ли в 
чужбина, които съзнаваха

лио те постиженияголям
шното развитие на междунаро 
дните •отношения. Броят на 
привържениците на студената 
война, на силата и на военните 
авантюри още е 
Стабилизирането на. мира им 
пречи, защото искат да спрат 
победния марш на прогреса и 
преобразуването на света, на 
пови съвременни начала, как
то в обществените отношения 
и тяхното развитие така и по 
отношение развоя на между- 

отношения въобще.

це
локупното значение на прин 
ципа за съместно съществува 
•не на днешния етап на разви 
тпето. Днес обаче думата съ
вместно съществуване е полу
чила жезиеност

разрушен ня и 
гтоадання на 
Трябва ли да позволим и днес 
зарад някакви егоиспгши или 
и цели да се дойде рдо поета 

старите фатални гре- 
това, че на

само спънка, 
ко и стагнация. Пооорнпците 
на блокадата, ембаргото 
ладията стават не само смешни 
но и вредни в очите на 
тайната общественост. Нови-

к др.
След като се спря върху ра

звитието на социалистическите 
обществени отношения и зна
чението на работническото и 
обществено самоуправление и 
като изтъкна нрсупните успехи 
конто са постигнали трудови
те колективи в работата си и 
в укрепването ча работничес
кото самоуправление, другарят
Тито говори за новнта п-олитн 
ческо-обществсна система и за 
ролята на държавата в . тази 
система.

„Държавата, разбира се е ну 
жиа в условията на преходния

социалистическото
общество. Първо тя играе зна 
чителна 'роля за отбраната на 
социалистическата система от 

и въшни врагове

и изовначителеп.
и влезе в меж 

дународния дипломатически ре 
чннк. Принципите на съвместно

све-ряне на
шкн. Смайва ни 
Запада към тези предизивнка- 
телето а не само че се отнасят 
с пренебрежение, &ю ЖФ11 
кои юръпаве ги одобряват ка
то нешо норма.жю. Тъкмо то 

всеки.

съществувлнс получазат (Сле.тзл н» стр. 4)

са трябва да загрижи 
който е опитал последиците на 
такава късогледа политика в 
мттщчовз. Ст дата страна нз 
глежда, че остатъците от гро- 
гагоганстите на Втората оветев 
на война, остатъците -на агре
сорите »е са извлекли втъква 
поука от тежестта на собстве
ното си поражение през мина;

световни в-ойни и че

пларосалгите 
Завади това процесът на про
гресивните обществени движе 

и развитието на между- 
отиошения няма да 

бързи нито леки, 
старите схващания за 

на обще

ния
паралиите 
бъдат нито
в а тото
по-натагьшння ход

и мелатуитродни 
все оше доминират, 

все оше се дава жесто

период на от-ственпте 
ношения
защото „„„
ка съпротива на съвременните 
промени в света.

Но макар и да няма причн- 
оптимизъм, все 

бъдещето можем да гле 
доверие и да вярваме

пита две 
•още не са схванали, че разли- 
1ОД51 агреси и реваншизъм днес 
вече не могат да се отплатят.”

„Привържениците на силата 
т.е. на войната трябва да зна
ят, че днешната обстановка в 
•света миотс се различава от об 
с.тгикмжата преди Втората и о 
собено от обстановката преди 
Пъ.оата световпа война. Сили

вътрешните 
на социализма. Второ, ирй 
пре®зимането «а средствата за 
производство и при ниското 
акумулиране играе важна роля 
за концентрацията и разпреде 
лението яа средствата през лъ 
рвия период от развитието наикономика,

важно за сла

ни за голям 
лак в 
да м е с
н силите на мира, които огром

години и конто съзнават пос
ледствията от едно иовю ме
ждународно сгълкнювенне. Мо 
жем да вярваме, че здравият 
разум и реализмът на най-от- 
говорннте хора най-сетне 
победи и че те ще съумеят да 
намерят миролюбив иаход от

социалистическата
■което е твърде 
бо развитите страни. Трето 
нейната роля е важна, особено 
в началото, за изграждане 
риенггиране на социалистичес- 

обществото. 
П* явкимт» фушедав достоде-

те на прогреса, на мира са се 
увеличили до такпва размери 
че и на май-огявленнте реаюш 
онери е ясно. ч.е колелото на
историята я« може вече да се

и о ще

шгге елементи в Деле1ети1е от чужбние
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БОСИ ЛЕГРАЖ Празнуване на
Първото заседание на новоизабрания ^ДЙ

Общински народен отбор

Из речта на ЯР- Тито

СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ
Подготовките за тържестве

но празнуване на Първи иш> 
в Дими Тулим радско вече се 
Л'|/л-1 к*ли-*чглха и всички чакат да 
«осъмне и утро а о на този 
лик ден. 1ази година Празни- 
ка на гр-уиа ще оьде чесгау.
ван 1Ържес1вено и радосшо,
понеже ПЬсрВИ май 1УоО ГОД^ 
наша.а страна и комуната д0 
чекаваг е редица големи ус- 
пека в промишлеността и зе 
меделадого стопанство. Освен 
•това таз*, одпшнпят Първи най 
се съвпада и с празнуването 
ца 1о годишнината на нова Юго 
славия и е десетгодишната нд 
:раоо1ническото салюупрааде-, 
ние.

маневър в смсъл кой кого ще 
надхитри по време на затишие
то. Го означава трайни норми и 
принципи, конто в днешната е- 
поха трябва да доминират в 
международните отношения.

След като се спря въряу поло 
жнтелииге признаци за намаля 
ване напрежението в междуна 
родната обстановка и за разру 
хата на колониалната система 
другаря Тнто .'оворн за по-на
татъшното развитие на нашата 
е трапа. Той изтъкна, че нови 
ят перспективен план, който 
наскоро ще бъде изнесен пред 
Съюзната народна скупштпна 
ще тръгва от много по-благо
приятни и по-стабшшн основи, 
защото опитът и резултатите 
от досегашния развой са годе 
ми и защото в следващия пе
риод на икономическо развитие 
влизаме с 4.5 пъти по-мощна 
индустрия от оная, юо то Юго 
славил е имала преди войната 
т. е. с 2,7 пъти по-мощна ин- 
дустрия от оная която е била 
преди осем години.

( 1 ро ъ|*т“те г- 3 <-тр)
те поколения особено не

националната осраниче- 
тяхиото творчество. Те 
теяснсния са насочени

тъ- Босилеград; за председател на 
Съвета за народно здраве и 
социални грижи Владимир Сто 
нчюош за председател на Съ
вета за просвета н култура 
Цсяш Тодоров, за председател 
па Съвета за стопански, фин
ансови и комунални работи 
Стоян Ефтимов, 
тел на Съвета за 
горите Драган Мицов, за пред 
содател на Съвета за тру|да и 
трудови отношения Милачко 
Костадинов.

За отбориици в околийския 
Народен отбор във Враня са 
избрани Асен Лазаров, Владо 
Митов, Славчо Сотиров, Ки
рил Костов, Драган Мицов, 
Милан Трайков, Славчо Нико
лов, Асен Митов, Кирил Бан
ков, Пенко Найденов, Миле 
Ненов, Крум Атов, Арсен Ар- 

Никола Бойков и Олга

На 16 април сс състоя пър
вото заседание на новоизбра
ния Оощпнски народен огбор- 
в Босилеград. След верифика
цията на пълномощните отбор 
циците дадоха тържествено о- 
бешанне за перна служба в 
.ьмеио на народа, а подир това 
се прие 1Ъи.I към к’ОНСТи1у|^га- 
не на нов изпълнигелен орган 
на общинага т. е. към избира
не на нов председател и под
председател на оощпнекня от- 

председатели на двете

рпят 
пост в 
хнпте
към универсалност на науката, 
защото в това виждат огром
ни възможности, конто за ста 
рпте поколения до неотдавна 
бяха само мечти, нещо неос-

ве

за прстседа- 
селско-ъшествимо.

Съвмесното 
не трябва да се схваща като 
жнвуркане на народи и държа 
ви едни край други, но като 
международно отиошеннепоета 
воно на съвсем нови съвременн 
принципи, което блалолриятст- 
вува за ж;гза, миролюбива актн 
вност между държавите и с раз 
лични обществени системи. Ед 
по от условията за такова съ 
ществуване е всичките спорни 
въпроси да се разрешават по 
мирен път, а силата и войната 
да се поставят вън от закона. 
Съвместното съществуване не 
значи временно затишие или

съществуване

чед
вечета. посгояедж огбортнчсски 
комисии, съставени от по три 
члена-отборника, съвети на о 
ощшгския отбор с 
председатели и на края из ре
довете на общинските отбор- 
ннцн блха излъчени и околий
ски отбориици за двте околий
ски вечета.

За нов 'председател па Об
щинския народен отбор бе от 
ново и единодушно ИЗ&РВ1Н 
другаря Владо Липов, който и 

>в миналия мандатен пер1год 
заемаше този пост. За под
председател също така отно
во Ое избран досегашния под 
председател на ОГЮ н пред
седател на Общинския отоор 
па СОРН в Босилеград, Слав
чо Сотиров.

За претседаващ . на Общин
ското вече е избран Любен 
л^сов, а иа Всчето на произ
водителите отбориика 11еико 
■па11щ.си.ов.

След това бяха образували 
постоянните .отборинческн ко
мисии в състав от три члена 
както и бщ1шскитс съвети с 
техните председатели. За пред 
седател на Съвета ва общо 
управление и вътрешните ра- 
ооти бе избран Иван Андонов 
съдия от Околийския съд в

Под ръководството на спе 
циално ооразуваните отбора 
за чествуване на Пърли май, 
в Димитровград и по селата 
бяха проведени хигиенично, 
санитарни мероприятия за ща 
тално почистване и украсяване 
на мегданите на улиците, ю. 
шите предприятията и остана 
лите сгради. Същота така прц 
ведоха се и състезания по раз 
лични видове спортни игри. 
От 20 до 20 април в предпрн 
ягията и учрежденията се със 
•гояха тържествени събрания, 
на които оеше докладвано а» 
[знамението на празника, за зна
чението на ш годишнината от 
учредяването на работническо 
то самоуправление у нас, за 
резултати! е, които се постигат „ 
юголаиокото изграждане на ка. 

шага страна и отделно нашата 
•комуна и пр. Па тези тържес
тва ояха наградени и похвале 
юл у.аи-доорате [работници и 
служащи в предприятията н 
у ч реждеиията.

I аз. одишните тържества по 
и празненството на оомогодк 
шното училище в Диттгров- 
ирад, което се състоя на 22 а- 
лрия.

Вечерта на 29 април в Димя 
троилрад се състоя тържееше- 
но съоранне с отговаряща дод 
орана програма. Па об алрид 
градът подучи празнично об
лечало: беше украесн със зеленя 
на. Търговските ма. алти и- 
маха богато украсели витрини,
1 Предприятията „Циле" и „Сао 
оода организираха изложои 
на своите изделия 
и готови мъжки и дамски дре 
хи. Вечерта на 50 април през 
главните улици на града мина 
ха гражданите и младежта в 
тържествено шествие, което 
украсяваха стотици факели. 
Шествието спря на площад „0 
овобождение” пред Дома на 
културата където се състоя 
тържествена заря, а след него 
самодейците от Димитровград 
изпълниха естрадна програма 
Последвалото народно весе
лие продължи до късно през 
но ща

На 30 април и във всички 
села на Димитровградската об 
шина се състояха събрания на 
гражданите, 
под знака на тържественото 
празнуване Деня на трудещи
те се, допълнени с увеселител 
на програма

Очаква се мнес. Пър
ви май, колективите на служа
щите от учрежденията и прел 
приятната да излезнат на тра
диционните викешди в крас1ШЗ 
та природа в околността на 
Димитровград,

На втори май в районните 
центрове ще бъдат организи
рани прегледи на самодейците 
ооито се готвят да участвуват 

-га тържествата по повод 25 
май.

тежните

оов, 
Александрова.

Б. АлексовВладо Митов

РЕЗУЛТАТИ КОИТО МОЖЕМ ДА ПОСТИ
ГНЕМ В СЛЕДВАЩИЯ ПЕТГОДИШЕН 

ПЛАН

ДИМИТРОВГРАД

За председател на новия На
роден отбор отново избран 

Кирил Ташков
„С оглед на това, че същес

твуват условия още тази годи 
на, а това значи една година 
предсрочно, да изпълним се
гашния петгодишен план, ве
че се подготвя проекгът на 
плана за следващите пет годи 
ни, от 1961 до 1965 година’.

В доклада сп бе изтъкнато, 
че същеежуват условия през 
следващия период да се уве
личи ооществената продукция 
и националния 
следващите пет години обще
ствената продукция и национа 
дния доход би се увеличили 
за около оо до 74%. От 1953 
до 19оо година обществената 
продукция е нараствала средно 
на година с Ь,Ь% а от 1Уо7 до 
1960 година с 12%. С реалнзн 
райето на планираната средна 
годишна норма от 11% в на- 
(раегването на обществената- 
продукция, през следващия пет 
[годишен план нашето стопан
ство от 1955 до 1965 година 
ще може да осъществи сред
но годишно увеличение 10,7%, 
а за такова мощно развитие 
няма много примери в съвре
менната практика на много дъу 
ги страни. В докада се каза, 
че индустриалното производег 
во през следващите пет годи 
ни ще нарастне в сравнение 
със сегашото равнище с около 
85%, а селско стопанското про 
изводство, в сравнение със се 
гапшото равнище през същия 
период за около 50%. В други 

те стопански области също 
така се предвиждат големи у- 
величения .

ща могат днес да се видят във 
всички области. Политиката на 
повдигане стопански изостана 
лите краища има свое пълио 
икономическо 
оправдание. С бързото разви
тие «а тези краища се постиг 
на и бърз общ подем на цяла 
та югославската икономика, за 
щото съществуващите човеш
ки и природни сили започват 
да се използуват в по-широки 
размери. Същевременно с то
ва се осигурява и материално 
то равноправие на нашите на
роди и се засилват основните 
условия за развиване на ооци 
алистическите обществени от
ношения. В рамките на поли
тиката иа нашия по-нататъшен

и политическо
тел на НОО-Димитровград, а 
за потпредседател — другаря 
Пачо Станишев.

За председателствуващ на за 
седанията на общинското вече 
е избран Стоян Наков, а на ве 
чето на производителите — А- 
лександър Васов.

На първото заседание са из 
брани и .председателите 
тите при общината. Председа 
тели на съветите са следните 
отбориици: Съвет за общо у- 
правление и вътрешни работи
— Любинко Вучкович. Стопан 
ски съвет — Живко Виденов, 
Съвет за обществен план и фи 
насии — Георги Алексов, Съ
вет по селско стопанство и го 
рите — Александър Васов, Съ 
вет за работнически въпроси
— Душан Бишчан, Съвет за

Първото заседание на ново
избрания Народен общински 
отбор се състоя на 16 април 
в Димитровград. На това засе 
дание, след клетвата за вярна 
служба, сс пристъпи към кон 
ститунране на отбора.

За претседател н ановия от 
бор е избран другаря Кирил 
Ташков,, досегашния председа

доход. През

съве

Лрооедени избори за местни
те оюористопански по-д см развитието на 

стопански изостаналите облас 
ти ше бъде логическо продъл 
жение както черта се, че месггаите отбори 

не са вложили достатъчно си
ли Iв разрешаването на култур 
но-просвети и 'въпроси, засяга 
щи отделните селища. СсюОе- 
«о се наблепна за в бъдеще 
местните отбори повече вшша 
и не да отделят на проблемите 
свързани със земеделското 
производство.

<На 24 април се проведоха 
събралия на из б прател ите по 
селата, на които се дадоха от 
четни доклади за работата на 
местните отбори през измина
лия период, след което се при 
стъпи към избирането иа но- 
1ви местни отбори.

В Димитровд-рад на 1 ап
рил се състоя пленарно засе
дание ла Общинския отбор 
иа Социалистическия съюз, на 
което, измежду другото, се 
разисква и върху досегашна
та дейност ла Местните отбо
ри намиращи се на територи
ята ла общината. Плел умът 
констатира, че местните от
бори в изминалия период са 
изиграли важна роля в поли
тическия живот и в разрешала 
нето иа комуналните пробле
ми на димитровградските се
ла. Същевременаю бяха изтък
нати и някои слабости в рабо
тата на местните отбори. Под

иа досегашната
политика на равноправие иа на 
шите народи, така и иа нашата 
икономическа политика, коя
то е обусловена от нуждите 
на шшомпчекото мебелиизграждиае 
и на равномерното и по-разно 
оброзпю териториално разпре 
деление иа производствените 
сили. Макър че не мюжем да 
очакваме, че в следващия пер 
опектш5ен период ще се према 
гхлат наследените разлики в ра 
випщето на производителните 
•сили, премахването 
различия ще представлява не
прекъснато задължение на на 
шата социалистическа общно-

на тези

от и елемент иа нашата дълго 
срочна икономическа полити
ка”. БОСИЛЕГРАД

УСПЕШНА
МИРОЬИТЕ

На края другаря Тито под
черта огромното значение, кое 
то има Петия конгрес за разви 
тието на социализма и социа
листическата демокрация в на 
шата страна и пожела на Кон 
преса плодотворна работа и до 
насяие на такива решения, ко
ито още по-мощно ще тласнат 
напред нашето социалистичес
ко развитие.

Изнасянето на доклада чес
то бе прекъсвано от възклица 
-ния и аплодисменти, а на края 
на доклада бурни и продължи 
телим аплодисменти и възкли
цания заляха цялата зала.

Развитие на изоста
налите области РАБОТА НА 

ВЬЧЬТА
които минаха

„Отделно внимание в следва 
шия петгодишен период ще се 
обърне на стопански изостана 
лите области,

На 29 и 30 април събрания 
та на избирателите в и ооси 
леградски седа изораха члено 
ве на новообраед ваните 11 
[пирови вечета. С това броят 
на мировите вечета в Ьосиле- 
!ра^,„ко ее увеличава на 17, 
па го обхваща почти цялата те 
ри тория на ЬосилеградСпа га 
оощниа.

две неща се влияели за У- 
ве.тчаваие броя на мировите 
вечета. едно, че предишните 
шест вечета, които ояха обра
зувани преди половин година 
показаха голям успех в разре 
шаването на спорните въпро
си между отделни селяни и с 
това предотвратиха излишни
те повличания по съда и нену 
жни разхищавания на средства 
и второ, че повечето предмети 
които идват пред съда са би
ли такива, че ако е имало ми-

величава за още 1000 души 
почти. Кшаго се пресметне 
денгубата излиза, че са спес
тени над 1.00О.040 динара, без 
да се смятат съдебените такси 
и парични средС1ва които се 
полш ат в съда. Ползата от та 
кова разрешение иа спорните 
въпроси е още по-голима ко- 
гато се има предвид, че всич
ки спорещи са се изморили 
напълно и няма ежби между 
тях.

развитието на 
конто в досегашното икономи 
ческо изграждане е било пос
тавено като основна задача. Кирил ТашковМакър че следвоенният пе
риод е значително кратък, за 
да се отклонят по-пълно раз
ликите помежду отделните кра 
ища, явили се като резултат 

историческото

просвета и култура — Бойка 
Виденова, Съвет за 
грижи —Славчо Божков, Съ
вет по комунални въпроси — 
Стоян Живков.

За отбориици при Околийс
кия иароден отбор в Ниш са 
избрани следните отбориици: 
Кирил Ташков, Георги Алек
сов, Живко Виденов, Тодор 
Петров-Славински и Стоян Жи 
вков.

социални

развитие.на
все пак резултатите от полнти 
ката на бързия развой на ико 
номически

Би трябвало да се подчер
тае, че в тая дейност на миро 
ви!е вечета нал-голяма роля и 
васлуга са имали членовете на 
вечетата. Със упорита работа 
и доброволно без всякакви 
възнаграждения те са работи
ли между селяните да се раз
решават споровете по най-къ
щя път и без излишни разно
ски.

неразвитите краи-

На трети май в града и се
лата ще бъдат организирани 
парадни веселия с танци, хора 
и песни.Новият Изпълнителен отбор 

на Съюзния отбор на ССРНЮ ИЗЧЕЗВА СТАРАТА ЧАР ШИЯ
В новия Съюзен отбор на ССРНЮ са избрани 175 чле

на, а в Контролния отбор — 19. На първото заседание на 
Съюзния отбор се проведе избор на нов председател на 
ССРпЮ и на Изпълнителния отбор на Съюзния отбор на 
ССРНЮ.

Новообразуваните вечета 
тапочват да работят веднага и 
шавват се и те, подобно на 
тредишните шест, да работят 
спешно и да спомогнат за о-

рови вечета те са могли да се 
разрешават в селото, а по този 
начин съдът би бил разтова
рен с много несериозни и не
значителни дела.

През половингодишното си 
съществуване шестте мирови
те вечета са приели 200 дела 
и от тях 60% са били решени 

останалите

За председател отново е избран другаря ЙОСИП 
БРОЗ 1ИТО, а за генерален секретар — АЛЕКСАНДЬР 
РАпКОВКЧ. За секретари са избрани ВЕЛКО ВЛАХОВ1.Ч и 
КРЬСЮ ПОПИВОДА, за касиер е избран РАДОВАН ПА- 
ПИЧ.

де по-значителното намалява 
дена съдбените дела в босиле 
градския околийски съд.

А тези дела не са малко. Съ 
дебната статистикадо катоИзпълнителния отбор са избрани: 

ЙОСИП БРОЗ ТИТО, ВЛАДИМИР БАКАРИЧ. КРЪСТЕ ЦР- 
ВШтКОВСкИ, РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВИЧ, ФРАНО ГАЖИ, 
ИВАН ГОШНЯК, АЗДО ХУМО. ЬЛАЖО ИОВАг.ОВИЧ, ЕД- 
ВАгД КАРДЕЛ, ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ. ФРАНЦ ЛЕСКО- 
ШЕК МИХА МАРИНКО, ЦВИЕТИН МИАТОЗИЧ, МИЛКА 
МИНЙЧ РАДОВАН ПАПИЧ, ДУШАН ПЕТРОВИЧ—ШАНЕ, 
(/рЪСто ПОПИВОДА, КОЧА ПОПОВИЧ. МИЛЕНТИЕ ПО- 
ПОВИЧ ДЖУРО ПУЦАР—СТАРИ, ДОБРИВОЕ РАДОСАВ- 
ЛЕВИЧ ’ АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЧ, д-р ИВАН РИБАР, ВЛА
ДИМИР СИМИЧ ПЕТАР СТАМБОЛИЧ. ВЕЛИМИР СТОЙ- 
НИЧ ЛИДИЯ ШЕНТЮРЦ. МИКА ШПИЛЯК, МИАЛКО ТО- 
ЛОРОВИЧ ИОВАН ВЕСЕЛИНОВ, ДОБРИВОЕ ВИДИЧ, ВЕЛ
КО ВЛАХОВИЧ. СВЕТОЗАР ВУКЛ1АНОВИЧ—ТЕМПО, КР- 
ЪСТО БУЛАИЧ и МИКА ТРИ ПАЛО.

веднага,
40% са били дадени на съда. 
понеже мировите вечета не са 
успяли да нагодят спорещите. 
Ако се вземе, че в тези 120 де 
ла,конто успешно са решили 
мировите вечета са участвова- 
ли 240 противни страни с по 
трима сведетела от всяка стра 
на излиза, че 1.000 души са би 
ли пощадени от ненужни раз
карвания из съдилищата в Бо 
силеград и Враня, а ако се взе 
ме. че редица дела не са мог
ли пощадени от ненужни раз- 
съдене тогава цифрата се у-

показва, 
че годишните разноски, като 
се вземат пътни и дневни, съ
дебните такси и други разнос 
ки надминават 72 милиона ди
нара което дават спорещите 
зарад водене на, понякога, на 
пълно незначителни дела пред 
съда, в Босилеград. Тия 
ства отговарят почти на общи 
нския бюджет и употребени 
разумно биха могли да ока
жат много голямо влияние за 
подобрение на икономическо
то съществуване на хората от 
Босилеградско. м. Н.

За членове на

сред-

модеР-Повдигат се нови жилишно-служ ни сгради с 
ни архитектурни линии. Старите дюканчета изчезват. На 9” ' 
мката: Рушат се ставите дюкяни край новото с дание на п*Р* 
дния отбор в Димитровград,
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Наука в служба 

на земеделието
из БОСИЛЕГРАД СКИТЕ УЛИЦИ I

КОГАТО ТРЪГНЕ ТОКЪТ ОТ „ВЪРЛА“...
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ме до пазарите и градовете 
долу...

От ден на ден 
бфюи земеделие»! 
ВенИвиТ, че

Две улици, които на дължи
на , от 250 метра 
пресичат, има Босилеград. На 
тези две улици 
«а малки къщурки и 
Дни”, на конто 
тропнали стълбища от улицата 
иаяраво водят към етажа, са 
:а;ед,сяи всичките учреждения 

да Босилепрад: общината, съ- 
.ът, банката, социалното. Тук 

като бели врани, изпъкват о- 
шс незавършените първи пред 

1 :естници на модерния градец- 
'с®пте здания

все по-голям за рудодобнвните перспективи 
на Босидсградско, за малкат» 
кнноапара тура-подарък от о- 
колпйскня О1бор на ССРН от 
Браня (за най-доорн успехи 
на Боснлепрадскня общински 
отбор на ССРН във околия 
Бранеха). И всеки боснлеград 
чанин не изпуска да види как 
■расте п се развива градът и 
със своята работа да не допри 
несе, за развоя му, та както 
каза един предподаватсл но 
пение „да .«влезе в историята 
па преобразяваното на града”.

А кога го вечер светнат ма
лобройните улични светлини 
улицата зашуми: към моста на 
драювпщнца занъпли младеж 

I .а, а старите тръгнат на чаш
ка в двата Кин-Стана. Грнжн- 
.е за градските проблеми не 
.престават и тогава-защото от 
-,снчко се чака нов, по хубав 

планинския градец. 
Мнкн НЕЙКОВ

век. Дори и твърде запознат 
със всичко:

— Нашият град се развива 
Не може да се каже че този 
развой е бърз. но е сигурен. 
Истина още сме в началото. 
Виждате ли нашите улици? 
Само две са. Защо трябва да 
смятаме и страничшгге. които 
мязат на ориенталски сокаци, 
макар че и в тях има добри 

’ сгради. Вижте, водата из ули
цата. Сигурно не ви харесва 
това? Но, знаете, и на нас не 
ни харесва, и отдавна вече се 
кагаим да ликвидираме това.

; Ще започнем с наши сили, с 
сравнение доб-ротаолен труд, а и общнка-

жнтелко да повлияе 
стопани се у Дедите ОТ 

ьъисжагтсго на
въцху

л>Л- 
Запд/ь* «1С110

два пъти се

.„„В ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН 
КАЗВА..."ропд^пНТиИ о* земе^е^шею >0- 

М ДСЮИ-
уАЗЛчЧ*\,ц е

в пъсгротата’0<^>1илЛЛ1зхС
ТС Иц,идл|Я 
I а^л.а.1

1 1мУт1 ’п<х
рДт<1 
Ьаь

С1М')лацпо(п'т1- „чардак- 
дървените иГо.хсдц.ит у

По улицата, която носи име 
то на Георги Димитров, неми- 

Еднн

о.лд!и,ч^.У1 лл. ;ис‘Ю 
а иа ь:ю-

Ъч О! ку-ьури. 
Н|/пшапс|и на изкупвана то
рОНС, Ь 1>|1.Жда/1С ИД Т1.1СОКОДО 
Оп1Д1.1 ьо,. , ....С ИШСИнца,

рна пъстрота ог хора. 
чакат астобуснте-посрешат, из 
пращат, пътуват, други вър
вят по своя работа. От двете 
страни ей подават дюкянчета 
без витрини, със високи стъ
пала и фирми-шивач, обущар, 
бръснар, предприятие „Слога”, 
„Напредък”. На лявата страна 
строителство с много дъски, 
пясък, тухли и подпорни за 
скели. Тук започва живота си

ИО.йчАз их!<1 I/ лед сш^чА се
и » «Дл.кПг! СМ СМЪ*/-

му. .Учс«»1с1о па 1*1.
и I ии оа

I
Оир-

Ч\л-

Г^иША ПА
>1Ю-

ХеорициАп и
Мплдеиал мар1/л1у|,)ц,1я вече си 

МИС110 в
На ИаШпТС Зсмс^еЛчаО!

С1из1'1у<1йЦ|Л;г1!л|МС Кп.1с- 
Ъи11Л-\а.^цп1екъАР* НпМ

0>>сГ|1Жип1|Н Лц
е с» 1

С 1>01лАЯъ1т1и1(|1
Поука, П.ООЮ пазили и 
1ипсОлО

прал* 
Мс^1-

ососи«о в земчяе-

на съда, поща- 
т. и ж пя и щно-търтосската с 

'рада-вещнен двуетажни и ня
как си опромии в

сюиа-
НИ. и,«мьада4 и 

киусю.•иоаче съ ществ уват 
(Р<^и»ца други агротехнически

и 1»ис1Члк«г»|с> се 
нат -нови. които ле стават тъй 
ясоно Популирщи 
ш*ие полевъди. 1акива са, да 
речем, използването на саи- 
ронелитите или пещерното гу 
аиво за наторяване ла нивите, 
въвеждането ла

още

широко преведените 
надзора ла т.
'•>од,4ип!|1 ОПнИц /В
села Оост«шоок.а 
.*о (Нссьа^сн 'начин, че сг*1- 
•'*^АаД«'Иаа Зиачл1ебШО 
-юк>а ДчзОиЪа ог

под0Тп>рп
110*11^3 СГлМ^у- 

^^.Сп^хуоДС 1 - 
Се )С1о!лиЦ|1

утрешния модерен град.
Отговорният по строител

ството, един твърде енергичен 
човек, който себе си нарича 
„нешколован инженер” е готов 
да задоволи любопитството

между на-

уаелн-
.кьвот иа

•^лиудо, ускорява ув^ъсЛле 
“кЛ ** дал се Иидиор^оа 
гщиа

ви:1 <0система на
— Засега само три големи 

здания: същ, поща и една жи
лищно-търговска сграда. Са- 

■ мо те са вече готови и ще ст
роим II по-нататък. Предвиж
да се строеж на още една гол
яма жилищна сграда, в парте
ра на която да се помещава 
читалищен салон, книжарница, 
а може би и аптека, деликате
сен ресторант или нещо подо
бно, а горе, па етажите, моде
рни и конфортни жилища с 
над шейсет „квадрата”. И раз 
бира се и един хубав хотел с 
40 легла и с просторен салон 5 
в партера, една нова сграда 
за нконюзппесюото училище...

— Кога?
— Може би всичко още тая 

гедииа... Но сигурно е, че ще 
започнем нещо, защото и в об 
ществения план се казва...

На сградите вече поставят 
прозорци и врати, ловджиите 
щее слроя ловджийски дом в 
Лещака, над Босилеград, пред 
новите здания ще никнат мал
ки градинки. И когато водо
проводът и канализацията се 
поправят н се построи хотел
ът. ще се отворят вратите из 
Беона кобила за турнеш, жа
дуващи за свежест и хубави 
предели, които все още са не
познати на хората.

Направо от улицата по мал
ки каменн стъпала можете да 
•влезете в който и да е .магазин, 
Няма витрини, големи реклами 
н фирми, няма просторни щан 
Д'0'ве-вспчко е миниатюрно и 
близко на хората. А там-бели 
емайлирани печки, прахосму
качки, шевни машини, радиа- 
ларатн, велосипеди и маса еле 
ктрнчески уреди...

Не трябва да питате прода
вача колко се харчи тази сто
ка, защото босилеградската у- 
лмца знае всичко; ще ви го ка 
же случайно арещнатия мш|у- 
вач-боенлеградчанин:

— Четири прахосмукачки о- 
коло 20 шевни маш1Пш, толко
ва велосипеди и около 20 ра
диоапарати са купени тая ро- 
дина.

— Кои са купувач нте?
— Па, нашенци,—ще ®и ос

ведоми неофициалният регист- 
оатор-рабопници, учители, земе 
делци от Райчиловцн. та до 
Тлъмтпго... Няма нужда да про 
верявате при продавача, хора
та знаят всичко и за всяка 
промена говорят отвооено 
КОГАТО ТРЪГНЕ ТОКЪТ ОТ 
„ВЪРЛА III”

Ка*АС*с- 
С1л.му«1ацията сс

ДЬС Минки в 1ЯД.4Ш кошер ь 
пчел и.ште, спгмудараше семе- 
пача «ла щлюкте и 
;расгсашя, с -което се увелича
ва ползага о(г тях и -пр., 
•1ьрекл че и тези агротехниче
ски 1НЮВ1ШП отдавна са минали 
фазата па чиегго

ш®-«чк!глаь'а в ранните фази от раз 
ЬиЛиеТо Па рагз! еИпя 1а. 1и>^ 

семена се.1 ате иакловат ь <* 
*-П1мулацио,чш1Я разкиор! или се 
е.1 па^Ли^уюЩиЯ 1фа^^1«ар Ну»1‘\ 
•*В‘а -ла сухо; при 
-*и1е |ра»стения семеиа стимупа- 
*орнте се вкарват ч^ез шажек- 
цпи, чрез иръскшье и шр.

1рябва да

ьъ-

Ш&/АШ 1М1^А\!^
ноиикиа-лаоорагор-

ни опити.
1ака например в СССР ква- 

(г>с:риервите езерни наслоиш! 
сапропелититте, години наред 
се уногреоляват за торене на 
нишите. 1моето увеличава до- 
■бчеза -сциадпо с тчо7о от пло-

ЗЕЛ1ЕДЕЛИЕ:
— Проверяване как яа пони 

ннали пролетните посеви.
— Надосаждаие на царевица 

на площи с недостатъчна гъсто

се изтъкне, че 
трез стимулирането не се це- 

-«*■* създаваме <на пови (видове 
л оолнци оргапизми. Ьа по- 
^учавапе ла стцм1улацп-шил е- 
^екгн се уцотреоиват маши^ 
..и коллчеша от

, ‘3,.
първо окопаваие н раз- 

•редяване на царевицата (осо- 
оено при хи&рид)Ш1Ге сортове 
царевица да се поведе сметка 
за неоохевдимото разтояиие 
между поникналите растения. 
Ба да се получи по-голям до 
оив хаиридната царевица се 
аасалада поиъсто от домаш
ната — разстоянието от расте 
ние до растение трябва да из 
нася 55—чи см в един ред). 
Същевременно с опрашването 
нужно е да се натори цареви 
цата с определеното количес
тво ннпромонкал. павременно 
то прилагане на предвидените 
агротехнически меронрняпш у- 
велнчава добива с 10—60%.

— Окоиаане на слънчогледа 
картофите и останалите кулгу 
ри, засадени през миналия ме 
сец.

щите засадени с ле1’у’мшюзн, 
жита и др. Сапронелитите се 
ивползуваг и каю дооавъчнн 
минерална храна за доонтъ- 
ка., нацри:мер свиннте, като ь 
значителна стенен спомага* 
за угояването им. Б Югосла
вия нзнцлзМзането на тези 
езерни наслоения е още в на
чалния си период, ооаче е ня 
кои области на еоиводина, о 
питите ш това направление, 
ръководени от професори на 
АгркДюмлчеокия 1факулгет а 
Земун, се оказали напълно у- 
спешч^т. В Димитровградско 
1&л.ео.'.ш моептчеетва саниропе- 
Пнтн вероятно .могат да се на
мерят в тресеттште, мочурли
ви местности по билото на 
Стара планина, може би и по 
дъното на карстовото и бла- 
тлаво Одо^ювоко поле, какго 
н е съещното Крупско езеро 
(община Пирот).

Създаването на многочле
нни пче.',11ш роеве тъкмо в мо 
мента па най-нзобпляото цъ
фтене на медбносните расте
ния и цветя чрез метода па 
две майки в кошера, се прак
тикува в САЩ и СССР от пре 
Дн петдесет години. Резулта
ти са повече от убедителни 
— от едно семейство (кошер) 
се получава годишно по 80— 
150 кгр мед. Метода на пчели 
ни с две майки в кошерите у 
нас вече няколко години при 
лага професор от Белградския 
университет д-р. Симеуи Гроз 
(ганнч със ов-онте сътрушниЩ! 
те ръксводят уннвефситетския

Нивата трафо ста цвя в Босвлеград

:ъс съседките си, които, натри 
зенн от зъба на времето, ще 
изчезнат за година две от бо- 
силспрашскнте улици. Босиле
град строи, защото онова, ко
ето ще дойде след годнна- 
две ще иска сградн-жилишнн, 
обществени, за забава, култу- 
■ра .и одвдох, ще иска зеленина 
■паркове-вепчмо, което живота 
•прави по-хубав и по-удобен..
А срещу това не ще устоят къ 
щурките.

Ако човек се задържи пове
че от час на улицата, ще си 
намери много събеседници.
Ще научи много неща за жи
вота на жителите на градеца, 
за разговорите им, желания
та н мъчнотиите. И не само то 
оа-ще съзре цялата интимност 
между хората, тяхната заинте
ресованост за общественото 
с ешна шума -всичко за техния 
живот, който нескрито блика 
в тези две улици и се показва 
ла странника.

Бто, моят събеседник от ули 
цата е твърде разповорлив чо-

различнт». 
^акторп, докато ог опит с*. I 
лкне, наследствени изменент. та е запланувала оредства-и 

ще никне канализация, ще по
правим водопровода.... Знаете 
ние обичаме чиеги улици, зе
ленина по тях, модерни, хуба 
ви здания, но не можеше се 
досега. Имаше много по-спеш- 
нни неща, които трябваше да 
се строят-защото бяха по-ва- 
жнп от хубавия изглед на гра 
да-пътнщата към Бласина и 
Враня, залесяванията, засажда 
не на овощния из голините на 
Кремнково... Трябва да осигу
рим хляб н работа, а другото 
то после вдва само од себе 
си...

А-М ЖнИите същества, съкда- 
..днето -на нови оолтщи, се по 
спа а чрез прилагане

дози (които -все пак не
на по

пред11звикват смърт на онит- 
пою същеспвол Стимулиране 
-очамчава само едно 
лис та жизнения

пинише-
метаоолн-

зъм «а един организъм, или 
чю1'ов. орган, под-1'ик за макси 
..иег.-.о ироявлонае на негови
те качества, ооаче единсиве- 
иО ва ремкпте на тлк реакци
онна норма -присъща за всеки
инд ор.анпзмн поотделно.
че ст.гмулацтюннпге ср:-едстаа 

„е употребява.' изключително 
а извънредно слаоп шгтелзи- 
.ети — това е -вече

Покрай нас мина голям, чер
вен автобус, след него друг 
н -разбиха тишината на ули
цата.

Събеседникът мн остави во
допровода и парковете:

— Не са само тези! „Бесна 
кобила” има, мисля, окол-о 15 
кое товарни кое рейоовн коли. 
Те са н-ашня влак-товарен и 
.пътнически. С тях се домогва-

БЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО:
— През този месец става 

пресаждане на всички видове 
зеленчуци,

— Борба срещу плевелите 
в лехите, и при зеленчуците 
конто са посеяни на постоян
но място през миналия месец.

— Сеяне на лшеечна репичка 
—Пръскане на доматите в 

случай да бъдат заразени от 
паразитни гъби (с 0,о—17» бо 
идолезов разтвор).

— Преди разсаждане на зе 
ленчуковите култури почвата 
трябва добре да се приготви.

ОВОЩАРСТВО ч 
И ЛОоАРСШО:

— Пръскане на ябълковите 
н Крушови овощни градини 10 
—14 дена след прецъфгяване- 
го им, за да е предотвратят 
заооляваннята им; пръскане- 
.о става с оловен арсенатДДТ 
с добавка на калган,

— Подготов.ка за борба сре 
щу персноспората в лозята да 
се напръскат с 1—27о разтвор 
оордолезов 
топид 50 
—бОо грама на 100 литра вода.

— Окопаване на лозето ако 
гова не е сторено през мина
лия месец.

твърде
установено правило ъ оолас- 
1 га на науката за клетъчните 
егн-мушлацин. 11остепенно се до 
лчжда и до извода, че всяка 
едщ промена на киито и да е 
от факторите в оокръжваща- 

Орканизмите оостанцитка, 
промяна на която организми
те да не са свикнали се отраз
ява положително върху тяхно 
1 о развитие, предизвиква стн 
мулацнонен ефект. Ба стиму
лиране досега са улотреоеии 
солям брой химически вещес
тва, като се започне от прос
тите съединения до сложните 
орсанични състави, каквито 
са отровите и др., както и 
...лютото физически фактори, 
осооено енергетичните и кор- 
лускулариите излъчвания. Са
мият проф. М. Попов и него
вите с'ь.|р-удници 
оптималната дозировка на сто 
тицн стимулиращи

1 (рмащ1шнте на стпмулаци- 
Скпчото умение почиват на стро 
го научни основи и всекидне 

биват потвърждавани от

.а

Босилеград

Избрани нови меешни отбори
Па събранията на избирате

лите в Босилепрадско, състоя
ли се на 29 и 50 април са из
брани нови местни отбори.

Новите отб орници, които 
влизат в местните отбори са 
най-активин членове на ССБН 
и познати борци за социалисти 
ческото изграждане на Босиле 
градската комуна.

Събранията на избирателите 
са .разисквали и върху поста
новлението на общинския на
роден отбор за местното са
мооблагане и за блапоустрой- 
ването на селищата.

На събранията са ирисъству 
вал11 голям брой избиратели.

шшггг. Ваксиниране и вариолизация 
на децата в Босилеград.I -• -■ Г ШШ". откриха

Според плана на Съвета за 
народно здравне и социални 
прпжи от 5 до 25 май ще бъ
дат ваксинирани децата ро
дееш от 19об до 1959 годша 
във всички 37 села от Боспле- 
градската общти.

Със провеждането на тази 
зда-ашна акция са задължени 
санитарната служба при ОНО 
и лекарите от Дома на народ
ното здраве в Босилеград, ко 
ито вече са извършили нужни 
те приготовления. Определели 
са 20 пункта в общината, къ- 
дето ще дохождат 2248-те де
ца, «а чнито родители са вече 
изпратени съответните прпзов 

Поръчена е и ваксина 
(лимфа) за вариолизация и то 
1050 порции, а за ваксинация 
срещу дифтерит и тетанус 
2100 кубически сантиметра от 
съответната ваксина.

Тези лекарства ще струват 
400.000 динара.

За първи път ще бъдат ва- 
протнв едрата 

706, по втори път 339

средства.

2®Ш разтвор или Ор- 
в количество 250

Боснлеградчатог с пай голя-, 
мо нетърпение чакат да поте
че електрическия ток от Вла- 
епнеките хидроцентрали, за да 
изпратят старата н отдавна 
пзнемоишла центпала в отпат- 

Според плана 
работите по строежа на 
коп-ровода трябва да бъдат 
завършени през месец юни и 
затоза босплеградчани се тол
кова нетърпеливи. Всеки 
обиколят

•.*
ияо
■стопалската и медищшека пра

г

Н.ктика.
В последно време у нас се 

отличава със своята и-зслсдо- 
дейиост в областта 

па експерименталното ирверя 
в»тиянпето на редица фи-

НОВ ПЛЕНЧШй 

МАГАЗИН
щ вателока п*и материали. ЛИВАДИ И ПАСИЩА:

— Когато повечето фураж
ни ливадни треви започнат да 

и коситбата.

т дале-
*>ане
з^ко-хштчески агенти (върху 
развитието яа растенията, про 
фесора по опошарство на А- 
гроиомическия факултет в Зе 
мун, Д-Р. Душ ад Станковци.
Рой следи какво влияние о- 
ссазват пгльтагаяите от него км. 
различни дози ядрени излъчве 
пия върху растежа, цъфтено- 
то и развитието на плодовете 
тррн редица селско-стопански ра 
стення', като получава твърде 
насърдчнтелин резултати. Не 

интересни са и не- 
експерименти с прила- 
на гиберелинските

открити в 
Япония и

гС , « г Р IИ » р.СГ.ЬгЯ
Сгиму ира-н

К
цъвтят започва 
11о такъв3( Земеделската 

„Напредък" .в Босилеград на 
Първи май отваря нов мага
зин за продажба на селскосто 
лански продукти.
-През цядта голина магазинът 

ще разполага сьс зеленчуци 
и други произведения с които 
ще се снабдява от пазарите на 
Македония и Сърбия и от сво 
ята зеленчукова градина.

С отварянето на този мага
зин снабдяването на населени 
ето със зеленчуци ще се подо 
брп значително, а цените ще 
бъдат намалени, защото лип
сата на такъв магазин е кара
ла купувачите да се снабдяват 
със зеленчук от Враня и Хан 
или да прибягват към покуп
ки в частните магазинчета, ко 
ито са про-давалн зеленчук и 
овощня по значително по-ви- 
сокп цени от тези на пазарите 
|тз вътрешността на нашата 
страна.

кооперация
начин получавал! 

много по-доброкачествено се
но отколкото

ден
трансформаторите, 

посрещат всяка пратка с мате 
пиали и всички техници, кои
то идват тук, и мечтаят за то
ка. който ще им даде възмож 
пост да употребяват новите си 
домакински електрически уре
ди във всеки час.

Бай Милачко така

пчел1ш намиращ се на Фру- 
шка гора. Примерът на Про
фесор Г роздаштч започнаха 
ца следват и други югослав-

когато косиме 
трева га след прецъфтяването 
на тревите.

— Да се държи строго смет 
ка откосите на 
сено да не бъдат натопени от 
гъжда.

За тези новиски пчеловъди. 
методи трябва да се заинтере 
сутват и стопаните от Босиле- 

Димнтропградско, 
терени съществуват 

условия за образува-

засъхналото

градско и 
на чиито оценява

тая нова трудова победа на 
Бос идеградско:

— С тока от Върла III ще 
потече нов 
град и в селата на Боснлеград 
ско. Моторите на предприятия 
та няма да прекъсват работа
та а това ще допесе много но
ва работа н средства, и нови 
перспективи в строителството 
ла Боснлеград.

ЖИВОТНОВЪДСТВО:
отлични 
не «а големи пчелини.

Опити по ускоряване пони- 
семената, увелича 

(вале на техните качества и пр. 
са провеждани повече пъти в 
миналото. Учените са най-на
пред искали от любопитство 
да узнаят какво действие ще 
окажат различните химически
вещества
ти приложи __
По такъв начин се -дошло до 
заключението, че съзнателната 
намеса на човека чрез упо
требата на различни фактори 

предварително устано 
вена дозировка, може поло-

— Остригване на овците и 
в проветря-

ло-мадко 
говите оставяне вълната 

ващи се помещения,
— За напредване на току що 

нзмътените пиленца нужно е 
да ги предпазим ог заразяване 
с кокоши въшки; това се пос
тига, когато гнездото и квач 
ката добре запрашиме с ДДТ 
или етиолов прах. Ако въпре
ки всичко върху тялото на ма 
яките пиленца се забележат въ 
шки, трябва главата и шията 
им добре да се намажат с чие 
та .част.
Инж. агр. Маноил Маноилов- 

Димитровград

рнолнзирани 
шарка
деца, а против дифтерит и те
танус ще бъдат ваксинирани 
за първ път 865, а реваксини
рани или ваксинирани повтор
но 338 деца.

Понеже тези мероприятия 
по здраззеопозването на деца
та се вършат в интерес на са
мите деца очаква се 
родители да доведат 
деца на определените пункто-

ки- живот в Боснле-гането 
селини, вещества

време в

квапето на

ОтТия химически^съедиие

нани чоез пръскане на външ
ните органи на растенията, 
ускоряват тяхното развитие 
•по чудесен начин, увеличават 
плододобива, подтикват цъф- 

н изобщо по приказен 
регулират вегетат1гвшш 

живот на ра-

ния —гиберяините

агенили физически
към растенията.

И така всекидневно живее 
босилеградската улица. Разго
варя се за малините на коопе
рация „Напредък", 
магазин на зеленчуци, за стро 
нтелство на модерна н кланица

всички
своитетежа 

начин 
и генеративен 
стенията.

за новия
ве.

Ад. М.в точно Сп»с Крумов

'
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Реконструкция на НОБ 

актуална задачаПРОСВЕТА - ★ ИЗКУСТВО ** КУЛТУРА ★
вече стана съставна част от 
работата на редица общински 
и 'Околийски отбори на Съюза 
на борците и на съответните 
редакционни комисии.

Участието на българското 
(национално мълцинство в На
родната революция не може 
ща се отделя от общите уси
лия и героизма на останалите 
народи от Югославия. Затова 
е нужно в навечерието на едя» 
олавна двадесетгодишнина, дд 
се вложат максимални усшпщ 
за пресъздаването на онези от
бития, конто «а времето си по
казаха на целия овят, че на 
Балканите съществува страна, 
■шит героични народи не поз 
солиха да бъдат роби, които 
се дигнаха на борба против 
фашизма и социалното без. 
правие. Свободата и социали
стическото развитие на малцн 
нството дойдоха като резултат 
на тази борба. Обаче резулт* 
тите постигнати досега в при
бирането на документите от 
На^санооогаободитедното дзв-

Намираме се в навечерието 
ма 1961 година, когато всички 
народи от нашата страна ще 
чссгвуват двадесет подншшша 
та от революционното Иарощ- 
иооовободитеяно въстание. Ця 
лота 1961 година ще мине под 
знака на празнуване светлите 
дати от нашата Народна рево 
люцня. -Подготовки за това че 

вече се провеждат.

УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯ ДЕ“ ДИМИТРОВГРАДВ ОСНОВНОТО

стщуване 
Особено се работи върху при
бирането и обработката на до
кументите и мемоарите от На 
родноосвободителиата борба. 
Б това отношение организации 
те па Съюза на борците, а-рхи 
виге и музеите се запланували 
съответна дейност.

Централният комитет на Съ 
юза па сръбските комунисти и 
институтът за проучване на 
работническото движение в 
Сърбия предприемат сериоз
ни мероприятия за обезпечава 

такава работа. Ще бъ-

ществено-политическите орга
низации, на народната и сто
панските организации.

на програма.
Иа тези тържества присъств 

уваха група просветни съвет
ници от Ниш и Пирот, какго 
и много представители на об- М. Мл.

Манифестация на богата 

ученическа активност
различни материали. Отелен 
«ът е посветен и ига малката 
ученическа печатница, която 
пред посетителите демон стри 
ра пжатаисто на училищното 

„Югослаияаиче”.
'Изложбата предизвика под

ям интерес всред гражданство 
тю. Холът -постоянно бе пълен 
с посетители. Всички посетите 
ли похвално се изказват за де 
Гшоепга на учениците. И тази 
изложба, както и редица дру 
ги акции показа, че училището 
е направило значително крач
ка напред към създаване на 
ново съвременно училище.

В рамките на чествушането 
па патронния празник, в хола 
па основното училище „Моша 
Пипде” в Димитровград се съ 
стоя от 21 до 24 април излож
ба на целокупната ученичес
ка дейност.

Преди всичко трябва да се 
отбележи, че изложбата бе у- 
редепа с вкус и съответна мяр 
ма. Изложените предмети бя
ха сполучливо подредени по 
области: изобразително изкус
тво, ръкоделие, природни кау 
ли, роден език, история и пр. 
Счделни кътчета на изложба
та бяха посветени на 'деииостта 
па фотолюбителите, аерекмюде 
•дарите, препаратори, печатари 
и да.

Об ще взето изложбата дей
ствува твърде симпатично, а 
от шруга страна говори за 6о 
гатата активност на ученици
те във връзка с учебните ггре 
аметн, а и вън от тях. Внима
нието на посетителите най-на 
пред привличат интересните 
рисунки и ръкоделията на мая 
ките деца от забавачницата. 
Рисунките еа учениците ог кла 
совете говорят за свободното 
изобразяване на детската дей 
(ствителност.. Особено правят 
впечатление илюстрациите на 
ученическите четива и разна 
зи. както и историческите и 
географски табла — нагледни 
средства. За богатата актив
ност на учениците говорят и 
нагледните средства по отдел 
ни предмети: зоология, физи 
ка, химия, география и пр. Тря 
бва да се споменат и множес
тво нагледни оредства по ро 
ден език и граматика, както 
и учебните помагала по мате
матическите дисциплини. ,

Младите скулптори са се 
представили с интересни експо 
пати, меле ду които изпъкват 
нколко свободни композиции; 
които говорят за това, че и 
малките скулптори имат допя 
къде оформен свой стил.

Фотолюбителите са се пред
ставили с успешни снимки на 
•свободни теми и с мотиви от 
училищния лишат и (градски 
изгледи.

Аеромюделарите се предста
вени с различни модели, изра 
■ботени с голямо старание от

не на
дат създадени нуисните усло- 

и отпуснати съответниеня
сродства на лица п институции 

работят върху прибира-
(веешиче

които
пето и обработка на истори
ческите документи и спомени 

на НОБ.из историята
Бс-че се работи върху хрони 

ки от 'Народнооовобсантелна- 
га борба (околия Заечар под
готвя 2, хроники, Омедсрево— 
16, Шабац—10, Валевю—7, а 
подобни 
вят и в Ниш, Пирот и др. ме
ста), прибират се биографии 

‘ на борците, на прогресивните 
работници и т. н. Всичко това

хроники се подпот-

М.

ЧЕСТВУВАНЕ иА1 ПЪРВИ МАЙ в 
БОС ИЛ Е ГРА ДСКО

Сотиров. На митинга в Благо
дат ще се стекат миньорите 
от Благодат, Две реки, и насе 
леенето на околните сръбски 
и малцинствени села. Следо
бед в Босилеград ще започнат 
културни и физкултурни със
тезания. Между отборите на 
гарнизона и гимназията ще се 
играе волейбол на среща и 
хазена, а вечерта културно 
просветното дружество в Бо
силеград, заедно със самодейна 
та прупа при войсковия гар
низон ще изнесат културно-за 
бавна програма за босилепрад 
чанл. В селата вече се органи 
зират вечеринки и селски хо
ра на мегданите и в салоните 
на коопративните домове.

Утре-втори май—трудещите 
се от Босилеград, Благодат и 
други места тръгват на колек
тивни галети и устройват об
щи шр.лези в природата, а 
следобед отново ще се устро
ят спортни срещи.

На трети май в Босилеград 
ще се състои шахматно със
тезание между отборите на 
гарнизона и профсъюзното 
дружество (в 10 часа) а след 
обед на игрището в Босиле
град ще се състои футболен 
мач между отборите на войс
ката и гимназията.

Още на" 21 април започна 
тържественото чесгвуване на 
Празника на труда 1 май. Във 
всички основни осмокласни у 
чилнща бяха изнесени сказки 
за делото на Ленин и значени
ето му за трудещите се. а на 
з9 април във училищата бяха 
проведени сказки за значение 
•го на Първи май. На 30 април 
следобед започна празнично 
то украсяване на града и села 
та в Босилепрадско, а вечер
та <зе устроиха тържествени 
академии, на които освен док 
лади за значението на Първи 
май местните културно-прос
ветни дружества изнесоха ху
дожествени пропра м и -хор ов е, 
песни, рецитации и фолклорни 
точки. Докато публиката се 
стичаше към салона на Боси
леград и към домовете в се
лата по баирите лумнаха ла
герни олнъове, запалени от 
работническата и ученическа 
младеж, а из улиците на Бо
силеград се носеше факелно 
шествие.

Днес-1 май ще се състои ми 
тпнг в Босилеград и Благодат. 
На митинга в Босилеград ще 
говори секретарят на Общин
ския комитет Асен Лазаров, а 
на митинга в мина Благодат 
ще говори председателят на 
ССРН в Босилеград Славчо

Паметни* н Вадили 
б< Я т в и Цхвнопк

жение на територията на бъа 
гарското малцинство са все о- 
ще твърде скромни. Освен е- 
дна хроника за Народноосво- 
бодителната борба отнасяща 
се до Димитровград, някои 
сведения при общинските от
бори на Съюза на борците ■ 
няколко прояви на някои заи
нтересовани лица. нищо пб-св 
риозно досега не е направено 
в това отношение.

Наближаването «а юбиле!-

I руна у*спицп — Ч(.сноос иа аброюуоа

говото участие в пародноосво 
бодителнатаа войк-. за помо
та която е оказал на другаря 
Гито. Накрая той призова пио 
нерите да следят примера на 
революционера—-младеж Иво 
Лола Рибар.

По случай рождения дея на 
великия строител на социали
стическа Югославия борец и 
рев'олюционар Моша Пияде, 
чнето име носи Димитровград 
ското училище, учениците и у 
чителнте организираха търже
ства, с които отбележнха пат 
рокния си празник.

На 21 вечерта в хола на ги 
мназията стана откриването 
на изложбата по целокупната 
учешгческа дейност. Изложба 
та бе открита от преподава
теля по и образително изкус
тво Никола Денков.

В 9,30 часа започна търже
ственото шествие на учащите 
се през града. Начело иа шес
твието вървяха учениците-физ 

с развети пар ната година изисква много по- 
голямо ангажиране на всички 
компетентни и заинтересовани 
учреждения във връзка с при 
бирането и обработката на кс 
торнческите материали, които 
говорят за движението в този 
край. Нужна е една по-сериоз 
на и по-снстематична работа в 
това 'отношение. Трябва да се 
използват всички начини и сре 
дства за работа: индивидуални 
изявления, документи, доклади 
хроники, колективни арещи на 
бойци и прочее. Ако искаме 
по-добри резултати с тази ра
бота трябва да се започне ве
днага Петър КОЗИЧ

леултурници 
тийни и държавни знамена и 
с портрета «а другаря Тнто. 
Челната група бе следвана от 

I (съседните села. 
приключи пред дома на култу 
1рата в който се състоя търже 
ствено събрание, на което ос- 

; вен учениците присъствуваха 
и техните (родители. Доклад 
за ролята на новото училище 

> и за постигнатите успехи в 
провеждането на училищната 
реформа изнес директорът на 
училището Кирил Трайков.

Шествието

На следващия ден в 8 часа
стана откриването на възпоме 
нателен барелеф на Иво Лола 
Рибар, чието име носи пионер 
ския отряд при училището. Ба 
релефа откри председателят на 
Общинския комитет н аНарод 

Райко Зарков.
■

младежната
Той говори за величавия жиз
нен път на Лола Рибар, за не- 
говота дейност в студенското Доклада бе последван от 

подбрана културио-художестве Н. Ал.прогресивно движение, за не-

В последната къщица до самата гора, двама възрас- 
- мъж и жена — бдят в нощта и от време на време

остри болки. Чичо Богдан и страда Яна заключиха, че непо 
знатият е партизанин. Те се спогледаха помежду си. Пита
ха се какво да правят ако подпре му идат полицията и вой
ската, която и без това често се новъртваше у дома им 
при всяка потера. Непознатият забеляза страха и грижите

ШшШ ПР ИЮ Ттни
завръзват -разговор, по когато бурята навън се засили, те 
-млъкват и тръпнат в страшни предчуетвия. Те лежат на ро
гозката край печката и час по час мушкат в огъня, за де не 
угасне, сякаш на него се крепи жнв-ота им. Беше късно, мно
го късно м оже би полунощ, но сън не идваше за тях.

— Без късмет сме, Богдане... Децата ни измряха!... И 
Ангел стъпи в най-страшния огън... Проклет кучешки жи- 

— говореше стрина Яна на мъжа си.
__ Лоши времена настанаха, Яно, лоши... войни... убий

ства. Днес човек е жив и здрав, а утре гарвани месото му

— Лзуди, добри луди. отворите! — молеше някой.
— Кой си?... От къде идваш? — попита чичо Богдан.
— Далек путник... Тражим уточиште.
— От къде пътуваш? — настояваше чичо Богдан.
— Ох, яемам акаге више — простена непознатият.
— Ямо, запали -впделдето!... Ще му отворя да влезе... 

Къде ще ходи през тази нощ?_. Човек е...
Когато малкото газениче светна, чийто пламък тре- 
ипрпво, слаба светлина едвам достигна през вратата 

килера. Чичо Богдан изтърпна лоста и отвори вратата. 
Пред оч!гте му застана огромна стена от черен мрак. Вята- 
рът «аш|?аше отвън, но домакинът наблягаше с всички си
ли, борейки се със стихията. Газенпчето угасна, но стрина 
Яна го запали пак. Кучето, окуражено, се нахвърли върху 
непознатия с почголяма ярост и искаше да го захапе за кра
ка. Той беше седнал върху стария дървен праг като се 
бранеше с една ръка.

— Чибе! Романе, иеее — смъмри го чадо Богдан и то 
кз.то се отдалечи в гъстата тъма, джашид <още два-т|рн пъти 
и млъкна.

Им.
—• (Не се страхувайте — ободри ги той — не ви нося 

никакво зло.
— Ти си от ония... от партизаните? — рече чичо Богдан

— Да, партизанин...
— Познаваш ли наш Ангелчо? — пристъпи стрина Я- 

на по-близу да -партизанина.
— Стига, де! Какво си се -разбъбрила?!

Да питам., Богдане... И той, Ангелчо, е тамо още от 
лятото. Той е мпсцго добре момче... такъв ннсичък... Та може 

да не го познаваш? Войник беше, дойде на отпуска пре
стоя десетина дни и изчезна една нощ. Чудихме се, маяхме 
се какво стана с него. А той отишел в гората Есента ня 
се обади... Тука някъде наблпзу бяха минали.

— -Партизанин?! — повтори приятно изненаден непо
знатият. — Ангел казваш? — вдиша ободрително глава гой 
и м:у стана някак по-леко. А клетата майка го гледаше под- 
шо в очите, в устата, притаила дъх. На очите й вече напираха 
(горещи сълзи... Ангел?! — повтори той. — Нй, не го позна
вам... В нашия отред няма от този край. — каза партиззнът. 
11ред очите му се спуана тъмен воал, главата (му се завъртя- 
'тавана сякаш започиа да се срутва — всичко внезапно рухна 
и той паиша на пода изгубил съзнание.

— Богдане! — викна уплашената жена.
— Тихо!... Не викай! Дай вода! Ранен е!_. Изтощен е 

и от пъ г и от глад., —мигновено се притече чичо Ботдал 
(помощ (па партизанина, който вече не бе непознатия от вие
лицата, а гост на бедпия селянин от Краището, който позна
ла калното българина толкова и сърбина, изпитал горчиви из 
кушения, понижаван, но запазил духовната си чистота насле
дена от прадеди —да бъде постолюбив към гостите дошли 
в неговия дом.

вот

разнасят...
— Тихо!... Някой хлопа! — прекъсна го стрина Яна
__Така ти се струва... Кой ще е в това ниедно време?
— Богдане, ако е той?!... Ангел! Боже1... Но кучето 

защо толкова лае? — заговори стрина Яна окуражена от ед
на чудна надежда, която развълнува измъченото й майчи
нско сърце.

__ Хлопа... Послушай... не е свой?._ Кучето на чужд

пна
в

ли

човек лае.
__ Не е свой — потвърди и стрина Яна. — Ако са

агенти?... Пак Ангела търсят!
Навън вятърът пищеше тревежно в голите клони, но 

големия стар дъб, който се издигаше като вековен закрнл- 
бедняшката къшурка. Бурята ставаше -все по-силна. Непознатият стана. Прекарани бавно прага, и, накуц

вайки с единия си крак, влезе в стаичката. Той бе виоок е- 
щър мъж облечен' е къса зелена куртка, широки, долу стег
нати панталони и изхабени обувки. Носеше аиглпйока 
ка със зашита червена петолъчка. В лявата си ръка държе
ше автоматична пушка, (. която опитваше да се подкрепя.

—- Добро вече! — каза той на сръбски, със сл- б и 
изнемощял глас.

— Дал ти бог добро — отвърна му чичо Богдан.
Сщрияа Яна стоеше отвътре близо що вратата, пред

пазвайки с рька газенпчето, докато -ръцете й трепереха от 
ушиха, което забеляза и непознатият.

— Седни!- — покапи го домакинът, като му подаде 
стогче.

ннк над
И в тази адска нощ някой — изгнаник, скитник, враг. или 
по чувства свой, на чичо Богданови неизвестен, бе спрял 
-пред къщата им търсейки приют. Хлолането се повтори и в 
същия миг заглъхна изчезна в кучешкия вой.

— Ако някой од ония? — прошепна стрина Яна 
Чичо Богдан втренчено се вслуша е бурята, поради ко 

ято ТРУДН0 долавяше хлопаието. През ума му минаха различ 
ни мисли. Слушаше. Предчувтвуваше, че не са агенти. Те 
идват често по Ангел. И хлопането им познава. Зли са като 
настръхнали вълци. Обаче 
предпазливо.

__ Не излизай, не се обаждай! — настояваше стрига
Я„а __ От къде знаеш кой е и защо е дошел посред нощ.

Той не каза ншцо. Дебнейки леко, неусетно открехна 
стаичката и бавно, бавно мада през килера и се 
външната врата, която бе залостена. Нелознатн-

шап-

в

сегашното хлопаме е някаксн
тихо...

Чичо Боддагн изми раните паля ги с ранизко трокрако
Непознатият стоеше хвърляйки на партизанина, 

кия, която му послужи вместо спирт, превърза го с чисти ю> 
рли, които -донесе стрина Яна като скъса една пра та риза. * 
след това го положиха е съседната малка стаичка на низки* 
дървен крев зт, кьдето преди година опеше синът им Ангел-

Михаил Присойски

изпитателни погледи 
върху домакините. Простосърдечността на чичо Богщан му 
даваше наденела. Той се отпусна върху столчето не изпус
кайки пушката от ръцете си. Опъна десния си крак напред, 
а лицето му се събра в едри бръчки. Стягаше зъбите

вратата на 
притаи до 
ат хлопна още веднаж, два пъти... си от
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Димитровград преди 50 години
СЕЛА. КАФЕНЕ

„ШИРОК ЖИВОТ“
Сега, в пролетните дни, ма-/ 

кото и близо до Босилегра 
село Райчиловци прилича 
парк. Зеленеят ниви и лнвал 
под селото, пее славей в ово 
ните градини и чисти, белоса 
ия „чардаклии” и модерни къ
щи, около 120 на брой, се пода 
ват от зеленината на овошк/ 
те и тополите.

На празник по главната у ли 
ца насядат хора, насъберат 
момите, заиграят се децата »< 
всяко поколение в деня на по
чивката си намира начин д- 
се забави.

На главната улица — шосе 
водещо от Босилеград кьм ю 
жннте краища на комуната, се 
лека чешма: идват стариците 
за вода, замаят се, заслуша 
разговорите на мъжете и заб 
равят емайлираните съдове.

А старият дядо Тодор при
казва увлекателно за събития
та и миналото на селото: 
„Някога, в старо време, кога 
то ту.рците нахлули на Балка
ните и покорявали, една по е- 
дна крепостите на месгшвкхрни 
те владетели, и в долината на 
Драговищица имало крепости. 
Едната биша в „Градище” над 
Босилеград и нейм владетел 

бил крал Бусил, а другата към 
Бранковци, и в нея бил госпо
дар крал Бранко. Около крепо 
елите живели хора. в малки 
разхвърлени селища, в къщи 
прилични на .дърлите” без 
прозорци, с една стая, с огни
ще на средата, н с покриви от 
слама- илу: папрат. И тук, на 
мястото на нашето село съще 
ствувало малюо селище, което 
се наричало Микуличевцн. Жн 
веели хората от труда си-ора
ли н копали земята, брали дъ 
рва в гъстите гори и пазели 
добитък. Живеело се мирно, 
спокойно... Но турците преаш 
ншги планините, отзовали се 
пред грспгюстта яа крал Бусил, 
ню не могли да я превземат. 
Тогава напуснали обсадата и 
се запътили към крепостта на 
крал Братко, завзели я и кака 
рали Братко ща гадръчи на Бу

ла дойде на причесг в Мн 
куяичспската черква. .. Измама 
било това! Коварство! Но Бу- 
Снл не се сетил и... турците 
заклали двамата владетели в 
храма на черквата, сринали кре 
постта, и опожарили малките 
селища около нея. Тъжната у- 
част посттгла и Микуличевцн 
Сламените къщурки били за
палени. Хората се раапиляли 
из планината и се заселили в 
дебрите й. .. И много време 
1минало оттогава.,

Търн няколко дни го нямало. 
Често пъти отивал и в Годеч. 
Драгоман и други отдалечени 
месга. (ридесеп одишеи ерген 
тогава действително рядко са 
срещало.

Кафенето „Широк живот" 
със св»нга привсъшва градина 
намираща се току до „Навили 
ончего” на градския площад, 
където всеки празничен ден 
свирел духов военнен оркест
ър, с големите си лампиони и 
фенери, конто нощем създава 
ли специален декор н настро 
нение привличал жадните за 
веселба царибродчанн. Тук до 
хождали цели семейства и ос
тавали до късно през нощта. 
Особено изпъквали честите ко 
лектнвни гостувания на органи 
зираните работници от оделнм 
занаяти и други сдружения. 
Храна обикновено си донеяли 
от къщи, а в кафенето взима 
ли само бира, вино, кафета, к* 
бали и ракия.

Мъжете по това време носа 
ли лачени чепнци шими-обу» 
ки които били прекадено лъска 
ви. На токовете имали две спе 
циални парчета гьон, 
когато се стъпвало, ритмично 
скърцали. Не били изключени* 
господа със фракове и полу- 
цилиндри и „бонум багъии” 
Наи-модерните носели редин
гот с гумени яки и гумени ръ
кави. На мода били и големи 
мустаци със завити върхове. 
При официално обличане се 
носел и бастун. Жените нос* 
ли дълги, широки рокли-пли
се, дълга коса-почини-чест» 
пъти завити в кок •

Преди Балканската война Ца 
рнброд имал 42 кафанета. Те 
имали свои постоянни посети 
тели, музика и известна специ 
фнчиа битова физиономия, о- 
собено кафенето „Широк жи
вот”, което имало и своя гра
динка. Кафенето се намирало 
до пазарището върху площ
та, която днес заемат складо 
вете на строителното предпри 
ятне „Изграждане” — на съ
щото място тази година ще за 
почне да се строи модерен 

мотел.
Собственикът на „Широк жи 

вот” Аспарух Стоилов в гра
дината бил построил игрище 
за играене на кегли и тази и- 
гра привличала тогавашните 
царибродчанн също толкова 
колкото днешните димитров- 
градчани привлича билярда в 
„Балкан”. Играели колективно 
или поотделно. Изгубилите тря 
бвало да заплатят черпня на 
цялата група или пък се над
преварвали за любеници. В 
играта равноправно участвува 
ли и стари и млади, а някои 
от та не пропускали пито един 
ден. а да не сврънат в „Широк 
живот". Такива били Петър 
Попов, Милан Пъцков, Стефан 
Симов, Влада Тошика, Тодор 
Брадата, Никола Шапрев и мно

едно далечно, далечно време, 
д-о което мъчно досега въобра 
желието и на най-старите.

СЕЛО НА ВИШИСТИ 
И ДОБРИ СТОПАНИ

Казва, се, че Райчиловци 
„изнася вишисти, зеленчуци, 
ябълки, червени едри пиперки 
и сливова ракия през есента. 
Казват, тогава всичко „стае
на” за износс 
дипломират, озощията узряват 
и пристигат прясната сливова 
ракия и едрите 
перки.

Колкото и шеговито 
чи. това е истина. Райчиловци 
има 120 къщи. а от всяка ве-

1 сен продават целия излншек.
I който не е малък. Райчиловци 

има над 500 декара 
Градини, предимно ябълкови, 
плодородно землище към Дра 
говнщица и изпечени

циалисти и да увеличават пло 
щнте с високодобпвните сор
тове жита, да се сдружават с 
кооперацията п-о някакъв на
чин, защото „селска 
е достатъчна” да осигури пло 
дороднето.

„Умеят да живеят тези Рай- 
чнловчани" 
другоселците, когато минавай
ки из пътя през селото заслу
шат силната до дрезгавост сви 
рия на радиоапаратите, или 
видят електрическите светли
ни зад тюлените завеси. Поч
ти всички къщи имат електри 
чество, а почти всяка втора 
къща има радиоапарат и елек 
тричеоки домакински уреди.

Новото н модерното в дома 
шанството внасят школуванн- 
те и девойките, които ма кър 
че в повечето случаи оста
ват в къщи цокат да се из
равнят със своите другари вие 
шисти, да им бъдат по-близ- 
мо в културно отношение, за- 
■лото много момински сърца 
,'уптят по някой „веселиик” 
отишъл на школуване.

Не по-малко влияние обаче 
:ма и общата проозетеиост на 
хората Зимиошрм», заслиза сту 
дът/ ■
I ато сире трудът в полето мъ 
же, жени и младежта живеят 
цнтеиамвеи културно—проеше 
геи живот. 'В училишиия са
лон се събират селяните да 
изслушат беседа за модерното 
стопанисване и алротахннчес- 
ките достижения или аа овощ
арството, за градинарството, 
защото опитът на другите се 
крие е беседите на специали
стите. Не рядко слушат и бе
седи но здравеопазване и хи
гиена, а всичко това ползува 
на събудните .райчилавчани.

овощни

вада не
земедел

ци, които знаят как да работ
ят. Още през 1899 година се
ляните прокопали селска вада 
за напояване на нивите си. Хва 
нали водите на Драговищица 
и я повели

казват често

около 7 киломе-студентите Т1ра. Сега искат да я дигнат 
над селото, та по този начин 
да напояват още 600 декара 
площи. Това им било в плана 
Още миналата година, но из

червени пи

ха зву- пъкпали по-важни проблеми— 
залесявания, засаждане на оре 
ходи и ябълкови градини в

които,

го други.
Тодор Брадата правел таки 

ва сензации, за които години 
наред след това се разказвало 
Веднаж с помощта на свои ДР 
угари-шегобийцй той взел ед
на маса, качил я в една от то
полите до кафенето и седнал 
да пие. Поръчките му изпра
щали чрез въже. По оново вре 
ме една такава шега засмива 
ло царибродчанн дълго време, 
а старците я помнят и днес.

Петър Попов бил прочут 
който винаги се облн-

от Весна кобила и ко

Вечерите в „Широк Живот* 
ставали още по-привлекателни 

от Пирот при 
Алилко и Чапа съе

когато
стигали
своя оркестър и тук оставали 
по 2—3 дена и нощи. В тези 
дни царибродчанн напускали 
кръчмите на Сима Бачсвски. 
Йордан Влаев и останалите и 
се преселвали в кафенето „Ши 
рок живот”.

ерген,
чал безпрекорно и по такъв 
начин налагал мъжката мода 

градеца. Раправят. че бил от 
оня тип ергени 
донжуани за тогавашния Цари 
брод. Веднаж взел коня на ба 
ща си и отпътувал на събор в

Една от новите къщи в селото
Кремткооо, пътища и „Селска 
вода” останала на мястото си 
още една година.

че се намират на работа в Ма 
издания, Сърбия и другите 
наши републики по трима—че 
тггрма души. Най-миюго са ле- 
щирш, инженери, професори. 
По-младите поколения вървят 
по следите им. Нито едно мом 
че не се застоява в селюто— 
учагг се в Босилеград, завърш
ват гимназията и търгват към 
факултетите в Скопие, Бел
град, Ря~ко кой ще се върне 
след ученето, защото Босиле- 
прадско нс може да погълне 
интелигенцията си.

А по възрастните си седят 
в село. Не отиват на печалба. 
Гледат овощията, орат ниви
те, отглеждат зеленчук, и нае

в
същинскиМладежта в това време жн 

вее със свои прижи—вечерни 
ки, забави. Но повечето са де
войки—иямат сили да се захва 

подготовки

Божа Николов

................................................. ....... ..
СТРЕМЕЖ КЪМ 
МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
И УДОБЕН ЖИВОТ

нат с по-трудни 
на програми. Младежите са на 
факултетите. И работят девой- 
хите сами, и прекарват много 
ющн в копнеж по младите сту 

аенти, конто за месец — два 
•;е завъртят в селото и изчез- 
|ат към големите градове по

спя уг.тг-ъ-■■ шМигалата година започнаха Шжяшпървите опити с високодобпв 
мата пшеница и хибридна ца
ревица. Резултатите наистина 
изостават от резултатите пос
тигнати в низките предели на чели сърцата им...

А когато дойдат става пови, но надминаватстраната 
добива на „ръженото” и до
машната пшеница и царевица. 
Това ги кара да потърсят хо-

:есело, защото те иосят живо 
а на големите градове, от кой 
о частички остават и в Райчи

М. Нейковоперацията, земеделските спе ловци.

Първо поражение на „Спортист''Първаша къща с кере
миден Покрив »Йединство« (Пирот) »Спортист« 4:2Не опира тънената повест, но 

идва е по-познато, Съдията Пантп от Пирот не 
показа нужните качества ца

това което 
по-близко на хората: повреди и напусна вратата. И,» 

покрай това димнтровградчани,'
■успяха да намалят резултата.! съдия, 
на 3:2. но след това домаки-с 
ните покачват резултата на4:2с.

На 17 април се състоя в Пи 
рот футболна среща 
.Спортист” и „Иедшгство” за 
първенството на пиротския фу 
тболем подсъюз. Победи фут
болният отбор на „Иедшгство ’ 

4 :2. „Спортист' 
този път с не-

МСЖДУ До 1860 година в Биялегра юко не е имало къшя 
покрити с керемида, На снимк^т*: Пъоаата къщт „на етаж" 
в Райчиловци, построена около 1860 година.

„Землището на Микуличсвци 
било плодно, гъсти пори по- 

околиите баири, вода

!
Н. Манойловкч

кретали 
та била хубава и здрава, а ту 

пожарили и в ДРУ™ кРа 
бягали. Така и 

двама братя от Ма

с резултата 
се представи 
комллектиран отбор поради то 
оа, че учениците — футболис 
гн бяха па екскурзия.

Самата среща не беше ин
тересна. С хубава игра не мо- 

похвалят Н/ито гос- 
домакииите. Играта 

и като че

рците 
ища и хората — Какво образование имаш Щастливи излязохте вие деца- 

чичо Васе, как четеш и разга- та от новите генерации, зато- 
даваш плановете.

Грещи с хората
тук ДОШЛИ 
кедония—Райчо И Радичко и 

край със семеи

ва ценете това което новия со 
циалистически порядък ви да-ВАСЕ БОЖИЧКИ — Е. то да е като сега учи

лище във всяко село, а в Бо
силеград — две. В мое време

__ Най популярният зидар ОТ Босилеградско че учеха даже чорбаджийските
деца. та аз ли? Зная да чета и

заселили този 
ствата си. По Райчо новото се 

било наречено Райчияов 
Радичко, който си по 
къщичка по надолу,

Ради-

гат да се ва.
Работниците-дюлгери, него

ви съселяни, ми разказаха о- 
ще много неща за него, за не 
говата доброта и „другарлък” 
за неговата трудолюбнвост и 
честност.

тите нито 
не беше алергията 
ли не се играешешише 

ци, а по
среша за

пърсемство. По-голямата част 
от мача се проведе в полето 

Вратарят на 
много

строил 
получило името си село 
чевци..

Ако в Босилеград и околни Там бях пришелец и беззащи- ш|ша. обаче аз съм самоук.
за Васил Хари- тен. та всички можеха да прав На училище много малко съм

то малцина ще могат да ят с, мене какаото си искат... ходил. Неволята ме е научила
разказа за „ СС|Га „ най-сложния план мо

ма „Спортист”.
„Спортист” се показа 
добър н той успя да 
резултата.

При положение 3 :1 за „йе 
ииистао” вратарят на „Спор
тист” при едно сблъскване се

те села питаш
запази занов След това миСелото бързо се развивало 

после. Край него минавал тър 
говскн кански път, кой 
вал от София през 
Ч.ШК Извор към Крива Папан 
^ Скопие и Велес. Райчнлов
^.и0" станали кираджии—пре 

товари на търговците 
Скопие. <->- 

било

нещо за него. Но а- — Той не умее да се скара 
та да разчета. Ех. блазе ви на или да се разсърди на някого.

ти кажат
ко попиташ за Васе Божички тежкия си живот в детството..

знаят за На тринадесетгодншна възра-малцина пък не ще
него. Зидарят Васил Хариза- "ст, както много хора от този вас младите, че сте се родили а подучва и съветва, работи 
нов е познат навсякъде като край в миналото, той нарамил в щастливо време! Блазе сега и помага и когато не е длъ-
Васе Божички. Само в Боси- шарената торба и в ранна про и на майсторите! Не работят, жен затова го и
лстрад той е направил двапа- ^ от тъмно до тъмно, не ги на-{
тесст частни и три обществе- ъщад се през късна есен ,
ни жилищни постройки. Той с вехта торба изпръ- хоква никой. Лекуват се без- Макър стар и с очила той сле
е познат зидар-предприемач, скаяа с вар. И така години на платно.... Аз вече остарях, по- ди всекидневно вестниците,
който неуморно работи по ред^той обикаля „по дюлгер- боляьа,м яо децата съм извел Събранията на масовите орга
строителството, макър че е ве ^^ ^^‘^ьоЕстендилско’ [Есо- на път и нова къща напра низации също така ---------че на пзеклонна старческа ковско, мостенднлско и х-о-
оъзраст. Роден е през 1898 го Ф"ЙСк0’ а от 1920 година до вих. па сега...
шша в село Божица, поради 1941 година пребивавал в Ни-
«оето и получил второто си шко като зидар майстор През
„ме __ Божички. Това „Божи- 1953 година работил в Босна. Децата ли?
чкн” е било произнасяно с из а оттогава в Босилеград, 
вестна нотка на ^подценяване.
Защо така? Ето какво ми раз 
каза той, когато полюбопитс
твувах за това в разговора си 
с непо.

много оби
чаме. Прекрасен човек е той.

5 раи®, 
цвгтзшаЗ

насяли
към Кюстендил и

1850 година селото 
но богато. Хората ис- 

начина на 
най-^на-

коло
малко,
(кали да променят 
жи*°”

кат”. И то-

редовно
Цветанка Величкова^ ученкч 

ка от VII клас на основното 
училище „Моша Пнвде" в Ди
митровград взе участие 
отличи е Пролетния крос, ка- 

ветаги първо мя- 
състо- 
и Пи-

посещава.
пред
удобни къщи „па Гтацко
гака дядо Диио и ДЯДО Станко 
1ървГ^шуснзлн Райчиловци
ГРо™шлГ^а керемаджийски
ванаят в село Колуша.. Оттам 
Ковели и майстор, който нау
чил селяните да правят кер 
миди. Новият занаят се развил 
Хооата от Босилеградско запо 
*ГиТда напускат «»*««« 
мени и да си правят нов 
ром идени покриви ча™“1” * [ 
ши. Но първата къша с кере 
«иден помрив била направена 
в Райчиловци..

— Къде ще отивате тази 
пролет? — попитах бай Васе. 

— На Власина
— Кой ви работи в къщи?

и се отврна
той. — Там ме викат да строя 

С нсскрита радост и гордост нова сграда на лесничейство
то от Враня.

Под негов надзор са пос
троени сградата на амбулато- той ни съобщи: 
рнята в Босилеград, лесничей- — Имам три сина. Единият

то заемаше
надбегванията,сто в

яли се в Димитровград
. На 25 април тя взе учас- 

на по-възраст-

След няколко дни той зами- 
ската управа, ветеринарната а. е офицер в Армията, капитан яа с другарите си работници, 
мбулатория, бентовете в Доб
ри Дол и др.

рот
тие, в групата 
ните пионери, и в 
Пролетен крос, състоял се » 

Цветанка Ве-

— Имали са право да ме
стРададаТсиракТзеНЯбащаАоще _ ,Ид„ „ питай ще ли каже УСШ'Х"а„- като мйнс -”мал' 
като дете. Майка ми се омъ- някой лоша дума за чичо Ва- теР^<"я • но инженер строи- 
жила повторно и ме завела се, ще ли се оплаче от мен ка тел. Третият пък сн е в къщи, 
със себе сн в село Груинци. то работник? работи нивите и ливадите.

е. Вторият е — и бай Васе се Бояв Алексовоколийския

■Ниш. И тоя път 
личиова зае първо 
то победител в 
беше наградена с
спортен Прибор.

място и ка 
своята група 

диплома нШурти чучурът на чеопгата 
я хората заговарят за друго.

:* това • врека»** воч*.
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СъвремененНаши автобуси
за България

штV- кръсшоиъшI • • М %

Спасиш свята 

Първото училище в Босилеградско

у-
А V

Югославското предприятие 
за външни търговски сделки 
„Юпоав го” сключи тези дни 
в София нова спогодба за про 
дажба на 50 големи автобуси 
за междуградски транспорт, от 

'10 марда ФАГ1 и 10 от

^^^^^Ч^ХЧЧЧХЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧХЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧХЧЧЧЧЧХЧХХЧЧЧХЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧХЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧХЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧХЧЧЧЧЧ
СЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ-чЧ

„Даскале, научи го колху да 
знае писмо да си напише, смет 
ка да си направи, та къга иде 
на работу да не го излъжат 
па и да знаене жив ли е” — 
се обръщали към учителя селя 
ните когато водели децата си 
на училище.

1 зало отиването на босилеград 
[ оки-печалбари в пределите на 
| България и Сърбия. Нуждата 

<от образованост изпъквала при 
пресметанията и когато някой 
се завръщал у дома си и тряб 
в ало да носи хабер от друга 
рлте на домашните им.

Първото училище в Босиле 
градско не е било открито в 
Босилепрад, а в село Извор 
през 18оо година.

Училището се помещавало 
в черковна барака „закана”, 
която била построена върху 
основите на старата изворска 
черква. Главен инициатор за о 
тварянеша училището бил няке.. 
си поп Новюо. В първите дни 
още се събрали десетина уче 
ници да учат „четмо, писмо и 
„ракам", но всичко това става 
ло. тайно, без знанието на тур 
ската власт. Иъри учител бил 
Гъорги Старио-застоял се ед 
на година, а след нело шиват 
Даскал . 1 рифон-Кратовчаиец ст 
оял 7 години, Даскал Димитри 
Стоянов-13 години и др. След 
с. Извор, през 1860 година би 
ло открито училище и в село 
(Божица, в което пръв учител 
бил Найден Станков от с. Ра- 
йчилевцн, а след това се отва 
рят училище в Босилеград, Цъ 
нощица, Бресница, и други.

За появата на първите учи 
лиша значително влияние ока

конто
марка Там. Това е второ 
голямо споразумение за про
дажба на автобуси на Бълга
рия. „Югоавто” досега е вече 
продал 50 такива коли на Бъ- | ^м; 
игарня. Както се узнава, вод- ' 
яг се преговори и за продаж
ба на 25 специални ФАП-ови 
автобуси, приспособени за ту
ристически цели.

по-

са се женили „ 
имотите деди?

.
Стойността на новата тър- 

оделка възлиза нагооска
620.000 долара, и тя трябва да 
се осъщствн до сегггеври тази(другари и открадвал момата 

обикновено след завръщането 
й от събори. Открадването ста 
рало обикновено ог засада и 
ма тъмно. Групата се втурва 
ла и хващала момата за „ко- 
цалъо” (плитките) и я повли 
чала. Ако се опирала те я хва 
щали за ръцете

Преди 1860 година било в 
Босилеградско прието на мом 
ъка да нзоират жена родите
лите. Много 
знаел момата. Изборът обикно 

../вето падал върху по-стари от 
(.младоженеца «юми (с около 
10-15 години). Този обичай о- 
бачс пост*пешю отстъпва мя
сто на другия начш когато 
момъкът започва да си избира 
мома, а старите отиват да я 
търсят от родителите й,

Обаче твърде разпростране 
но в този период било и тъй 
нареченото „грабене” на мо 
ма. Момъкът, събирал сако и

година.

пъти той и не

Комарите в поларше 
области

АВТОМОБИЛНИТЕ СЪОБ- широки асвалтираии шосета и 
ЩЕНИЯ, иоито "■ от година в кръстопътя, които не са на е- 

повсче развиват дао разнище. На тази снимкагодима се все
п света и сьздават на обще- виждаме един неотдавна изгра 
ството нови проблеми за раз- д0И автомобилен възел на ав-

н я повлпча- 
■ ли а в случаи, че това не би 
иго достатъчно, намирали здрав 
к-ол и го прекарвали под по
яса й. Увиснала хоризонтално 
те я вдигали на ръце н шосс- 
лш към къщата на момъка.

КОМАРИТЕ живеят и в оне
зи области където владее веч
на зима. Изследователите раз
правят, че те в тези краища са 
непоносими и много по-опа
сни.

решаване. За все по-големия то.мсб|гж1'Ш'е шосета в Лос Ан 
брой Автомобили и моторни 
коли трябва да се изграждат

— САЩ.желос

Обикновено момата не се вр 
ъщада вече у дома си, зашото 
се смятало, че нейната чест е 

„ по.\1 (тена преди овадбата шом 
(като била в къщата на момъ-

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА

Първо театрално група в ДимитровградБАЙ-СТОЯН НА ГОСТИ 

У ДРУГАРЯ ИВАН
ка.

Тъкмо това мнение е повли 
яло открадването да стане пра 
ктика на някои уродливи и мо 
мци, които никоя мома не ис 
каши.

Отвличането било запазено 
(ъо преди Втората световна 
1зойиа, то прпшнщдто, защото

е (показал, че прочутата височ 
ка порода овце, която дава до 
брокачествеио мляко, не е в съ 
стояние да се адаптира и запа 
зи качествата си ако бъде от
глеждана и в долината на Ни 
шава, която се намира на по- 
малко надморско равнище.

митровградската махала в под 
иожието на „Орнице” и манас 
тирчето, но и един бряг. кои 
то се намира към село Церев 
дел недалеч от Оуково.

Според сведенията дадени 
в списанието „Домашен учи
тел” от 1889 година „дружес
тва в Цариброд засега още не 
съществуват почти никакви, о- 
свен едно актьорско дружес
тво, съставено през месец ав
густ миналата година” (т. е. 
1888), с цел „да събере пари 
чет капитал да отвори в гра 
децът една градска библиоте
ка или читалище”. Най напр
ед била представена драмата 
„Пуска” и комедията „Зла же 
на”; йтората премиера била 
■на трагедията „Чорбаджи
ята”; третият път самодей
ците, предшественици па дне 
шипте димитрогврадски „Хрис 
тоботевци”; представили „Ге- 
(гювева" четвьрта премие- 

. ра била ивескнага драма на 
Друмев „Иванко, убиецът на 
Цар Асена 1-йн", която била 
повторена още веднаж.

©
(Името на старият Цариброд 

срещаме в няколко от произве 
щенията на Вазов. Градецът се 
споменава и в малко известни 
я му разказ „Ново преселе
ние ’, в който се разказва за 
съдбата
гул. Бурните събития от края 
на миналия век принудително 
накарали Нягул да се скнтосва 
вечно из България, та дори и Съ 
бия. На път за Пирот, и образ 
<но, Нягул, според Вазов, на 
два пъти минавал през Цари 
брод.

(ЗЛОБОДНЕВНА)
В града трябваше да се съ- за новите породи овце и сви- 

стои някакво общинско събра г>е. Гои похвали гот варените 
ние и бай Стоян се готвеше— сносоопчсги на женаIа и заку- 
трябваше да замине за града, ската, след което се отправи 
Жена му зашъта из къщи, да към градския салон, 
му справи чиста риза, да му 
изглади дрехите, та по- пред- скокна до мъжа си в оощина 
езавителен да бъде, за да не та. 
се маптапят другоселците с 
него и с неговото 
село.

— А бре мужу, започна же 
ната, а за иедене кво да ти 
дпраим?

— певесто, за това да не се га отивам на път ти в.шш и и- 
идосуиеш... решил съм, че свъ скаш да ти върна половината 
,,ча;ч при моите приятели де- от пътните и дневните™ оз о- 
,«ек че им върчам госиието!— тнвах при оан-слоин... пестех 
„аза оай-ьтинн с лукава усмив пари... ама, в„ж сега!
ка. Както каза така и стана, 
илтона си Оал-Стоян на опин- (Бак-Стоян дойде на ооед. Да 
д.ле и за два часа мъжки ход не са му Уроци добре се на- 
■ он вече беше в града. Юку храни и не заоравн да каже, 
що се съмваше ко,аго той по че Гези шнета от масгрницата 
Тропа на вратите на другаря оили ио-вкусни отколкого тези 
пьан тюапсв, служител в оО- и 1 пе,ива[а поята. 
нотата. ооади се другарят И- — Асе. дру!арю, каза на 
ван к Мислейки, че оаи еюян края оа-.-Стскн, доОре се ная- 
и-е го попита нещо и ще си о дохме, ама лютичко оеше... е 
гиде. тю не стана така, Ьай да имаше сега малко Винце; 
Стоян влезе в кухнята, седна 
си като в свои дсм и започна бързо изпратиха момчето си 
да за!агна на своя домакин, че до ресторанта да донесе вин- 
е гладен, че е изморен.

— Аое рекох си, ти Стояне,

©
Дългогодишният опит на сед 

ските стопаии от нашия край
Щом той I излезе, жената

От кога отглеждаме тютюн?— Какво да правнме, той 
планинско ще дойде ка обед!

— купи агнешко!
— СпЪио ще излезе!
— Е нали знаеш, заем-бра

шно тъпкано се връща. Аз ко

Отглеждаието на тютюна в 
Димитровградско е започнало 
още преди Първата оветовна 
(война. В това отношение то
гава били активни прадпнчани 
и за тях с право може да се 
каже, че са първите тютюно
производители в нашия край. 
Обаче, това не потрая дълго. 
В бивша Югославия произвол 
ство на тютюн беше държа
вен монопол. Тютюневите ра
нени бяха строго определени 
,1 вън от тях никой югмаше 
право да отглежда тютюн. Ди 

прав градско, както е позна- 
;о, не беше в рамките на тези 
..айони и затовт тютюнопроиз 
оодствого се забрави.

1ли кьдето житните растения 
«е успяват, а където вирее до 
■брокачесгвен тютюн, който 
то своите качества не отстъп
ва македонските тютюни.

След това вече не беше нуж 
но да се агитира. Земеделски
те производители разбраха, че 
за тютюнопроизводство могат 
да се наемат дори и старите 
жени и деца. Явиха се пози 
производители, тютюнът се 
разпространи в нови райони: 
Бурел и Забърдие. От годила 
на 'Родина нарастваше броят 
иа производителите и на тю
тюнищата, 
се превърна в малък тютюно- 
пронзводнтелен център. Зарад 
това стана възможно и откри
ване на тютюнево предприя
тие в града-клон на „Нншав- 
ска долина” в Пирот, в което 
намериха работа стотина ра
ботници и работнички.

През 1959 година, например, 
бяха засадени 16 милиона 
стръка тютюн, от което се по 
пучн около 120 хиляди кило
грама изсушен тютюн, за кой
то нашите тютюнопроизводи
тели получиха повече от 42 
лилнона динара.

За качеството ка нашите 
гютюии може да се каже, че е 

, -!об|ро. Но то може да бъде о 
ще по-добро. Нашите тютюно 
.производители са есе още мла 
(Ти. Ако се обърне по-сериоз- 
1..Ю внимание на разсада, на от- 
лтежщаигтр, беритбата, сортиро 
ьзата амар., ако се прилагат ну 
жптите агротехнически меро
приятия. то ние можем да има 
ме доброкачествен тютюн и 
да реализираме по-високи це-

мекмата в иовечето случаи би 
ла организатор на нейното от 
вганчаие, око родителите не ис 
кали дд я дават за избрания
ЯСИМЪк,как го очакваха така и стана.

Кратки
нобини

Всяка секунда в света се ра
ждат по 9 деца. (6 в Азия а 3 
в останалите части на света). 
За отбелязване е, че в Азия 
повечето от децата умират, а 
иа другите континенти бебета 
та дочакат и зряла възраст.

Димитровградско
н аедни кръчмар, Ня-

домакините се изчервиха и Едвам след освобождението, 
югато се разшириха тютюне
вите райони и се явиха новице.

Следобед бай-Стоян излезе 
хич не се ого„ваш у познати- из (гада Аа сл „глада отои раоо 
те хи*,а... толко пъги «.ме ру- та ", привечер се върна и на 
чали п пили у нас... па и спал ииутешие домакини каза, че 
«.и при пас..., на реко да свър- не е завършил „раоотаса си”.

Оцпалнсггнческн предприятия, 
.злачна да се говори за тю- 
юнопроизводство и в Димн- 
ровпредако. Тогавашното ни
зко

И АМЕРИКАНСКИТЕ магазини 
се продава зелена, червена и 
синя сол. Това всъщност е ма
шата обикновена сол, к-оято 

оцветява, за да изглежда 
по-хубаво.

© тютюнево предприятие 
азшири производството на 
ютюн и и 'Пиротскю. През е- 

_снта на 1962 година специали 
-ти лроучаваха нашите почви и 
:е изказаха положите(Л1Н10. То- 
ава започна усилена агитация

нсм, да не се оелким разсър- та ще остане у тях на вечеря 
диш дека не свърчам. Дека е и спане, 
другарката... децата що прае?!

С необикновеното име „Чуй 
Петъл” не се нарича само ди

се

— Абе то и хотел има, ама 
— Добре са, смутено отвър някак Сн по-добре се чувству- 

на другарят Иван, сега ще из
викам жената да стане!-и тръг 
на той да събуди жена си ка-

вам у приятелска къща!
Жена«а вече пукаше от яд, 

но другарят Иван одобряваше 
то цъкаше „г>реи, ама па рабо защото баи-Стоян говореше о 
та, ама па гост!” нип дума, коиго и Иван ко!ато

Жената стана, на бърза ръ- пребиваваше у него. 
ка приготви кафето и другаря на другия ден-пак закуска, 
Иван започна: пак обед, пак вечеря и пак

— Па да вървиме, бай-Сто- Сцане—ьай-стопн бе разбрал,
яне раоота да вършим. Аз ра- на другия ден в града три 
ботя од седем! бвало да гостува някакъв теа

— Добре де, отвърна бай ТЪр а тои обичал театралните 
Стоян, върви и си гледан ра- представления.
боту, а я че си поседим, оти Домакинът вече трепереше 
моята работа че почне оди от яд ама какво да прави— 
девег саат. Не се потришаи, свои « 
не ти е улезъл ебанджиа чо-

Л, надуй, дядо, дудука
:рещ. земодеяските 1ироиз1В1СШ1- 

• сшп. За нашите кора това
еше ноад култура. Не съще

ствуваше никаква традиция, а 
мнозина знаеха за тютюна са
■мо по цигарите. Оргал изпра
ха се сказки, лични разговори 
правеха се изчисления... И 
през 1953 гсхдлана сключиха пъ 
роите договори 
ство на тютюн 250 земеделски

човек.
— Нели ти говореше за про извод-дека

ние селяните требе културно 
да се изграждуиемо?!

— Така е Оан-Стояне, така

век у дом, нело приятел.
И като пиеше кафето си го

стът започна да разправя кол
ко прасета и агнета е изял дру 
гарят у него, колко пъти е 
спал у тях и пр.

— Той човекът не е да ка
жеш, че не е имал пари... имал 
е пътни и дневни ама нали 
знаеш нашата работа-село. Ня

производители. П<рез тази 
\Т| (яй бяха 
2 милиона

го ни.
засадени първите 
стръка. Това всъ- 

ишюст беше началото
Тютюневото предприятие в 

Пирот Ч'рез своите техници и 
инструктори полага усилия за
П)р(офесио(аацш1ото образование
на нашия тютюнопроизводи
тел. То помага нашите пронЗ' 
водители с материални средст
ва и при строеж на модерни 
сушилни.

Тютюнопроизводителите **- 
мат и свое сдружение, което 
им отпуока парични ломоШй 
и разши ццрцуги съоръжения.

е, шепнеше с половин уста до 
макинът и на ум си правеше 
сметка колко ще го струва то 
па двудневно гоствуване на не 
очаквания гост.

на на
шето ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО'. 

1 ЮТ1СИ, започна да се сади във 
■Власи, Държпна, Погаиово, 
Желюша, Гонн-Дол, Лукавица, 
Дпмитровтрад Градине

Най-предприемчиви 
производителите от Вла

си и Го!ш-дол. През 
година реализираха и най-ви
сока цена. Опитната

На третия ден-пак закуска, 
а пак обед, пак вечеря и покрай 

това и билет за театралното
ма хотел, няма гостилница, 
на свои човек пари да вземеш 
грехота е... Па то, усмихна се представление, 
старецът, у нас такива работи 
като пилища и агнища не се ян си тръгна: 
купуваг... сами се раждат... без

През тези пролетни пазарни 
Ини в Димнтров-ррад може да 
се види и следната картина: 
майстор за правене на лудуци 
(наш пародеш овчарски 1шструг 
(мепт) носи е торбата си сво 
ите произведения. Някога те
зи 1-хчструмснгги са се продава 
пи в големи 
самия град. Сега продавачът 
предизвиква повече любопит
ство. а истински .погребатели 
са намалели. Купуват ги на
шите оачади н любителите на 
етнографски р.тдкости. Децата 
с голямо любопитство следят

свирнята «>3 този старец, кой- 
1то по този (начин прави рекла 
ма на стоката си.

и дру-
пи села. 
бяхаНа четвъртия ден бай Сто-

— Е па, до гледане и ка дой 
пари ги колеме™ деш у нащо село пак ела! На

Другарят Иван се здрависа ли сме приятели! 
н търгна на работа 

— Де. де, да не се збогува- ха домакините с облекчение.
След тази случка другарят

първата

.БРАТСТВО- вогШних иа 
бъ тар ъптп чанцинство

В Ю ОГЛВВ11Я

Тек. сметка 122-70-2-188

година
показа добри резултати. До
брите

— Със здраве! — въздъхна
ста-Тютюнопроизводствогго 

иа важен стопански фактор н3 
се ка

тютюнопроизводители
реализираха чиста печалба от 
30—40 хиляди

ме, още не сме си поговорили
айде па на обед да си попри- Иван никога вече не свърна

при бай-Стоян кога отиваше 
Другаря Иван се изпоти на на терен, а когато се отбива- 

студено, преглътна нещо, но ше у други хора винаги пла
щаше както следва или ако 

Бай-Стоян си остана и със този не искаше да приеме пари, 
жената развърза широки при- тогава даваше бакшиш на де- 
казки. а когато децата стана цата. 
ха на тях започна да разправя

*количества и в комуната ни и трябва да 
стои то и понататък Да Р301* 
и иа се модернизира. Тютюн 
ът е култура с бъдеще, кУлтУ' 
ра за която са осигурени

произвол3' 
обезпечава добри крило-

казвам е. Редактори —
. Марин Младено 

Мини Нейков

Д1тара на единуредници:
в М

декар. Ако 
бяха

върху тези почви 
други култури доходът 

щеше да бъде
не каза нищо.

почти десет пъ па-*
ти по-малък. Сметката 
че тютюневата

показа 
култура е мно 

нашите поч-

Печатница „ГРАФИКА” 
— Пноот — тел 20

зари и която на 
теляМиладин Нишавскн

го рентабилна за 
ви, особено ни. Г.*•за онези преде-
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Месечна притурка Брой 4 1 маз 1960 ©
Пред 25 май-рождения ден па другаря Тишо и Деня нг младосшша

Младежката щафета-израз 

любов към Тито и Родината
14* ^Гш Сз

Общинският комитет на На- 
уредната младеж още в нача
лото <на април беше взел 
ки нужни мерки традиционна- 
та 25-майска щафета 
година да бъщ.е с успех 
сяна ио о плана предвидените 
пунктове.
щафета тръгна от Сенокос 
на лрев Каменица, Брайковцк, 
Иватовцц, Болеш Дол, Горни 
Криводол. Долни Криводол, 
Вълковия, Менящи, Мъзпош, 
Бребештца, Пърггопопинци’ 
Смиел овци, Гушеновци, Одаров 
ци, Петъ-рлаш, Радейна, Бачово

Във всичките 
троаграгската комуна 
жнтс участници в това търже 
стао и носещи

села на дими- 
мдаде-

на на председателя на Народ
ния отбер на Нишка околия. 
П1;угаря Момчнло Мплованов-

В пренасянето на общинска

та и околийска щафета взе 
ха участие към 600 младежи, 
пионери, млади индустриални 
работници и селската младеж 
от дим нтро всфадско.

всич
поздрава на 

другаря Тнто биваха най-раду 
Ш1Ю и с ентусиазъм посреща
ни. Точно в 16,24 часа всички 
кленове от ‘Общинската щафе
та и 'околийската която тръг
на от граничния пост при Пра 
Д1ше пристигнаха в Димитров 
пращ. Пряаио измития от про
летния дъжд площад Освобо
ждение” полугчи празнична фи 
зисномия. След приветствения 
аштищ- щафетата бе подета от

нч.и тази
прена

Първата районна Щафетата в Босилеградско 

посрещната с голяма радост
ми

Щафетата на босилепрадска- 
та община също така имаше 
няколко клюна (шест): от рай
она Тлъмино, от района Лю- 
бата, района Църнощнца, райо
на Милеви.и, района Извор и 
расна Ръжана.

Първият клон, който тръпна 
от Голеш и Жерав 1Ш а на 2“> 
април в 13 часа мшна през Ка 
р&чаиица, Гюрне Тлъмиио-Се- 
уафиновн воденици, Долно Тл 
ъмино, Бистър, Рикачево, 
Братковци, Рибарски Мост-Ри 
барци, 'Бресвгнчки Мост, Мле- 
комшщн, Радичевцп, (където 
се приключи и щафетата от 
Зли Дол, през Брестица и Бу- 
цалеязо, както и оная от Ресен 
—трите щафети сляти в една 
от Радичевцп минаха през) 
Райчиловци и пристигна в Бо
силеград в 17 часа.

Вторият клон тръгна от Яре 
шник и Догашица, мина до На 
зарнца и продължи през „Сбо 
рище” до Прпдол (Църиощи- 
ца), където се сля с Дукат- 
екмя гтодклен и през „Ранчин 
преслап” продължи до Пара- 
лово и пристигна през нощта 
па 24 апрчш в Босилеград,

Третият щтафетен клон с 
пющклонаве от Плоча, Мусул 
н Барйе пристигна в Г. Любо- 
та на 24 април към 14 часа, 
откъдето продължи до Д. Лю 
бата, Глюокйе и Босилеград,

От Мплевци и Пруиици, сля 
ти в една при „Добри Дол” 
щафетата пристигна на 25 сут
ринта в Босилеград.

От Белут и Извор щафета
та също така пристигна на 25 
април сутринта пред търже
ствено украсената трибуна в 
Босилеград.

След пристигането на петте 
райони щафети на 24 и 25 а- 
прил сутринта от Босилеград 
тръпна общинската щафета, 
тържествено приветствувана 
от събралите се граждани и 
младежи, по направление към 
Д Листна, Г, Листна и Божи- 
ца, откъдето я подеха младе
жите от съседната Окрутлица. 
Бдиш шафетен клюн тръгна су 
триита на 25 май и от Г. Ръ
жана и след като премина 
през Долна Ръжана при мес
тността „Две реки”, с сия с о- 
бшинската щафета на община 
Босилеград,

В тази голяма манифестация 
на любовта, която младежите 
■от Босилеградско питаят към

чмтеля и вожда на югослав- 
;ите народи, другаря Тито,

•ШРРШРЗ
ч.- ^жйрйах'1

.... ^ V ^
1^ха участие стотици и хиля-

Ш младежи и граждани биию 
салто участници в пренасянето 
«а самите щафети факели, би 
ю като съпровождащи щафет 
ште шествия или като въоду- 
ловеци зрители, които п<риве- 
.гвуваха щафетите мълааеж- 

си колени.
МЛАДОСТ И ПРОЛЕТ

Димитровградската младежка бри
гада ще носи името'Иван Караиванов

80 младежи от селата н 120 ду Автопътя два месеца. Остана
лите младежи ще вземат учас 
тие в локалните трудови ак
ции, в изграждането на нови 
стопански обекти, поправка на 
пътища н пр.

Тази година младежта от 
димитровградската оощша ще 
вземе участие в изграждането 
на автомобилния път през до
лината на Южна Морава, орга 
низирана в отделна бригада, 
която ще носи името на неот
давна починалия борец — ре
волюционер Иван Караиванов. 
11рш1отвленнята за формиране 
го, техническата подготовка и 
изпращането на бригадата ве
че започнаха. Във всички се
лища на общината се състоя
ха събрания на младежта, на 
конто се явяваха доброволно 
желаещите да постъпят в бри
гадата. Бригадата ще приеме 
само 120 младежи — работни
ци, от селата п училищна мла
деж от горните класове на ги 
мшазията. Досега са се явили

ши ученици. Това дава възмо 
жпост за члоиове на трудовата 
бригада да се приемат само 
действително най-добрнте мла 
деиси. Бригадата ще работи наи Пращцне и пристигна иа съ

щия ден, 23 април, в Дими
тровград,

Втората общинска штафета 
тръгна от Куса Брана и мина 
през Трънски Одоровци, Ис- 

■Петачинци, Врабча,

младежиди м I провправос к нлге 
по направление към Пирот. 
При селю Гоин Дол нея взеха 
в свои |ръце младежите от 
Пиротската община.

Маршрутът на околийската 
щафета беше следният: Дими
тровград. Пирот, Бела Папаи 
на, Бабушнпца, Гаджин Хан, 
Автопътя при Додовец, Жито- 
радя, Житни Поток, Куршум- 
пня, Блаце, Прокуппйе. Меро- 
шк*нк>, Ниш. В Ниш околийска 
та щафета пристигна на 25 а- 

19 часа. Към нея при

Бански— Дол

„Сега сме по^авлибнъ!"
кровцп,
Скършен и ца. Горна Нешля, Дол 
на Нешля, Барйе, Било, Прача, 
Брезарс Сливница, Лукавнир 
н в същия 
Димитровград.

Третият клон от общинската 
щафета обиколи 
част на общината, като тръг
на от Драповитга, мина през 
Поганошо, 'Бански Дол, Прала, 
Планиница, Готи Дол, Желю- 

еднювременно с остана-

работи благодарение на помо 
щта от страна на Съюза на ко 
муннетнте, местния учител и 
младежите — ученици. Запо
чнаха да се уреждат редовни 
събрания и вечеринки,и бесе
ди по най-различни въпроси.

За отбелязване е, че Бански 
-дол даде няколко младежи за 
строеж на Автопътя. Със сво 
ята доброволна работа младе 
жите от Бамски-дол много по 
могоха в строежа на пътя, кой 
го свързва тяхното село с Да 
митровград и Поганово.

Младежите построиха по 
свой почин и спортно игрище.

Тодор Николов

Бан>ски-дол е село от распр 
ъснат тип. Това пречеше на 
младежкия актив от селото да 
урежда по-често събрания. 
Активът не можеше да се по
хвали с някаква активност. О- 
баче, от няколко години насам 
активът започна по-добре да

ден пристигна в

западаата
прил в
влизането й в Ниш се приклю 
чи и общинската щафета на 
(Л.ИМ1 гтронпрадската община.

На следния дея. участниците 
в общинските и околийската 
щафети бяха приети от стра-

ша и
яите се събра на площада в 
Димитровград,

ПРИВЕТ ОТ ЗЕМУН
От учениците в Средното 

железничарско училище в Зе- 
мун получихме писмо, в което 
между другото се казва:

„И в това училище, както и 
■в много други в машата страна 
се учат младежи от Димитров 
градско. Има ни тук седем ДУ 
ши—четирма са на втора го
дина и трима иа първа. Това 
са: Неманя Димитров, Драган 
Апостолов, Свободан Панайо
тов (от Димитровград), Бог
дан Тончев (Поганово) Спме 
он Славов, Стоян Тодоров и

Свободан Виденов (от Лукави 
ца). Всички ние сме добри у- 
ченици. Показваме добри ре
зултати и във извънучилищна 
та работа. Един от нашите 
младежи, член на ученическата 
музика в Димитровград, и тук 
се проявява като музикант.

Но най-голямо внимание о- 
бръшаме на ученето, за да бъ 
деч утре добри железничари. 
Изпращаме сърдечни привети 
до своите съученици, прияте
ли н всички читатели на вест
ник „Братство”.

Младежта се Подготвя 

за 25 май
Димитровград—

турно—просветните и физкул- 
постижения ще се про- 

втори май в опреде- 
Смиловци,

Приготвденията за традици- 
фестивал на българско 

малцинства по
ггурнн 
(ведат наониия

то национално 
повод 25 май — Деня на мла- 
1достта и .рождения ден на ДРУ 
гаря Тито от ден на ден полу 
чава все пополям размах. 
Спорещ, шумите на другаря ва- 
йко Зарков, председатели 
Общинския комитет на Нарои 
ната младеж, в Димитровград 

община в майските
ще участвуват около

шените центрове:
Камемица, Димитровград, Дол 
на Невля, Поганово и Т>рън- 
ски СХдоровци.

ЗАНАЯТ БЕЗ НАСЛЕДНИЦИОг тези прегледи ще се из 
най-талантлтвнте учас- •••лъчат

ници и екипи — първенци, ко 
ще повтарят стоите номе- 

на главния
Не пропускат нито един па

зарен ден. а да нс изложат сво 
ите изделия на продан — тех 
ннят тръговски тезгях е мал
ката прашлива ливадна току 
до международното шосе. Тъ
кмо поради това местоположе 
ние, често минуващите с ав
томобили чужденци и турис
ти, карайки леко колите си 
през плътната петъчна блъска 
ница, лесно съзират площадка 
та с екзотичните според тях, 
пръстени изделия. Спират, из
лизат от колите си и с нескри 
то любопитство насочват сво
ите камери или разглеждат и 
купуват глинените дребулийки. 
Не е ли това явление реален 
указател за съдбата на грънч 
арския занаят в бъдещето?

От ден на ден, въпреки упо 
ритите настоявания на майсто 
рите, старите клиенти намал
яват, а появяват се нови куп- 
ци: туристи, колекционери лю 
беши битовия живот, худож 
ници-декоратери, които прав
ят специални поръчки за моде 
рни вази, урни и пр. Но дали 
тези клиенти са достатъчно си 
гурни и щедри да обезпечат 
развоя-не поне днешното със

тояние на грънчарството, е го- над вратите вместо фирма 
лям въпрос с още по-голяма („тук е работилница на майс- 
въпросителна? „Верните” ста- тор-грънчар”) — ще се разпр 
ри селяни не се трогват от ъснат и разпаднат в прахт 
участта на грънчарите — рав- от която са и поникнали...

Тъй, в един наскорошен ден

1ГГО
,ра при провеждане

на 24 и 25 май в Д»-
тъ-ската 

фжества 
2.000 младежи и пионери. 

Районните прегледи на кул-

преглед 
митровград.

нодушно отминават редиците 
стомни, грънци, паници, рукат и в Димитровград ще изсъхне 
ки, крондири и кюпове поели и последната вейка на един от 
път към магазините на „7 ю- най-старите човешки занаяти, 
ли", където просто разграбват чиито корени допират в далеч- 
емайлираните и порцуланови пата 
съдове и кухненска покъщни- ност...

...Босилеград
една театрална група от 

във Браня 
за при

чаква
елмтейния теалт>р 
\да даде представление

на Босилеград.

предисторическа древ-Комисията за чествуване на 
1 и 25 май поиграй приготов- 

тържественото
на. Б. П.от Двамата 
майстори-грънчари няма кой 
да замести след като тежкото 
грънчарско колело направи по 
следния си кръг, те нямат чи
раци и калфи-наследници.

И полека-лека от всичкия то 
я наят ще остане може би , 
само спомена за тях чрез по
пулярната пословица: „Грън
чар вода пие от счупена стом ■ 
на”. И един ден и пред порта ' 
та на бай Любо в Черкезка ' 
махала и пред вратницата на 
бай Душко при димитровград
ската мелница някой дяволит 
и пъргав юноша 
камъче, или по-скоро въздуш 
ната си пушка, а символични 
те дефектни стомни закрепени

данството димитровградскилепи ята за 
празнуване на Празнина на тру 
Ьа прави приготовления за че 

Деня на младос

от 1 до 
на БосклеПрез цялото време 

25 май щ училищата : 
градско ше се провеждат раз
лични спортни състезаиияи 
сказки. Значително място с бе 
ге.аите и сказките ше бъде от- 
делено за успехите на ю го ела 
в ската младеж в социалисти- 
ческого строителство.

ств-уване и ка 
тта. 4за чествуването 
25 май предвижда следното:

Програма *
От Птхрв-н до 25 май всяка 

се организират 
състе- 

отбориге в нра-

само-седмица ше 
спортни и физкултурни 
запия между

Една група младежи
Босилеград ше учас 

на нацн- 
Дими-

дейци от
твувз в тържествата 
аналното малцинство в 
вровград. Това ше бъде пър
ва крачка за установяване на 
постоянен контакт в културно 
м други отношения между мла 
дежта от Босилеградско и 
Димитровградско.

да и селата.
Ще опънеНа 25 май в Босилеград ше 

събор 
младесе състои физкултурен 

на койво ше участвуват 
жки групи на учащата се и
селска младеж. Вечерта се °-

М Петров Момиче
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Спомени на младежи за Иван КараивановСвидетелства

„Работа и пак работа!./*АНРИ БАРБЮС и МОША ПИЯ ДЕ
най-напред да гледаш ученето 
но още по-усилеио трябва да 
работиш върху литературата 
Ти добри знаеш, че Ленин по 
цели нощи не е спал.

Навеждах глава и кълчели- 
1Во го слушах.

— Е, ти май че се обиди? Я 
го виж ти! Аз ти говоря това, 
зашюго виждам, че ти ако у’ 
оплело работиш ще имаш ус. 
пех... — говореше вече с гад 
•ровен тон дохождаше при мен 
потупваше ме по рамото или 
ме помилваше по косата.

Искаше ми се да скоча, да 
го прегърна, да му кажа че го 
Обичам, че го обичам много. 
Но се въздържах, смущавах 
се и глупаво, може би, съвсем 
глупаво, му заблагодарявах с 
неразбираемо прошепвани ду

И моята любов към този чо 
век растеше от ден на ден.

Прокопи Поло*

и с коготоАнри Барбюс (1873-1935), 
френски писател, творец на 
„Ада” и „Джелат” — фейлето 
ните за белия терор в балкан
ските страни, при завръщане
то си от Съветския съюз на
прави посещение и на балкан
ските страни, между които и 
на Югославия, където остана 
няколко дни. В Белград на 4 
декември 1925 година той у- 
строн сказка на тема „Кому
низъм или Балканска федера
ция”. След сказката, в разго
вора си със журналистите и чуж 
дестраните коресподенти. Ба 
рбюс прояви интересованне и 
за Моша Пняде. тогава вече 
твърде известен югославски 
комунист и, след войната,

председател иа Съюзния пар
ламент.
оведомнха Барбюс, че Моша 
се намира на каторга в затво
ра при Сромска Митровпца — 

23 май 1923 година 
Закона за за- 

12-го-

] целно съзерцевая черпите оло 
впи букви.

тел и сътрудник 
аз имах нюх^х-оние да се сре
щна 11 Ъ1ЩМ 11К-СЗ ЬрсМсТО ьа 
МО)1 КЪС ПрССЮИ -В Сс,1111-аД. 
поради осииано стечение на 
оиеюителегвала ад не съм и

Зад очилата не можеше да 
се определи точно цвета па о 

му. Те «е бяха едри, бле 
стящн и бистри каквпто очи 
имат децата и юношите, но то 
ва бяха очи иа които дъното 
не можеше да се съзре. Гле
дайки н тях аз чувствувах ка 

губя и потъвам 
им. И неволно

Прнсъствуващите о-
Аз искам ти да станеш 

— казваше той, ставачите
човек
ше н започваше да се разхож 
1да из стаята, — А, за да ста
неш човек трябва да работиш 
и то миоло та работиш.

— Зная, че трябва да работ

осъден «а 
въз основа иа 
щита на държавата на 
дмшен строг тъмничен затвор. 
Дълбоко трогнат от участта на 
големия революционер, Барб
юс от Белград изпраща едно 
писмо на Пняде, което обна- 

д „Политика" на 7 декем 
1925 год1ша. Ето негово-

СЪеЮЪлгхс СВоО-ЛДпО да розпо- 
итогщм с ъремсто си, и прину
ден сьм да се нодо^я на фак
та, да се лиша от родеех ха, ко 
ню щеше да мп ПричеНи сре
щаха с ВаС. ххч Все ХХаК На ПЯ- 
КО-ьхЮ Чач.а ПрСДн Зам.ахШхале-
то си от оещрад, мц> а да ах1
у„ср>1, че пхехне спмпаххххх към 

тьмдъхдаха са тьи лшото

то че ли се 
в ‘дълбините 
премествах погледа си на друг 
предмет или пък отварях кпи 

Оба-

л...
— Зхиасш, прекъсваше ме то 

й, но аз виждам че ти много 
работиш: пък трябва‘.малко

но цели нощи да не спиш, все 
да работиш ако искаш да по 
стигнеш нешо. Ти имал ли си 
моменти когато цяла нощ да 
цо си спад, цяла нощ да си 
тил?

чета.га и започвах ща 
че в-се докаго чувстувах погле 
да му аз не виждах пито бук- 
шииса на страницата, само без

\родва 
ври
то съдържание:

„Драгий ми приятелю, вие 
бехте едни от опия, името на 
които яи е винаги било драго 
мотото аз смятам за овой лрня

иолелш. пс е ли п^еспяшсние 
чимека с толкиваче са ви — 

човешко сърце — .хв ьрлииш и 
за!В-о|^а капо шаИ-^олсц порегъ 
!Шик. Аз ви ор<атскн ир»»1вет- 
сту^ам и топло поздравявам 
в икмето на нашия е^циакьа и- 

ошооожде-

Нови книги
—К/огато наближи изпитна 

та сесия работя до късно през 
нощта, а по някой път оставам 
дори до два часа след полу-

Крум Велков:

„Село Борово“
Писмо от Бела Църква ми.

деал, истината и 
пшето па хората.

1>:ш предан лири Барбюс”.
Моша пняде (1йуО-1Уо/) до

бре е познавал френския писа 
тел. Бедната след свършването 
иа първата световна воина Пи 
иде превежда неговия роман 
„Огън ' 
пан в

нощ.
— Изпитите са друта рабо

та. То, разбира се, че трябваа. к-ж В романа си „Село Борово” 
Крум Велков пи запознава с 
бурните дни иа Септемврийско 
то въстание щкз 1923 година. 
Същността на въстанието ни 
дава чрез събитията в село Бо 
рово. Става дума за одъа 
кална въсталическа прупа и за 
еръанизагорите иа същата, как 
то п за селяните — участници 

(във въстанието.
[рой — Марин — стои върху 
Iпозициите на смътни решолю- 
(циохнши идеи и има 

, )п|редстава за целите и метод! 
те иа революционната борба. 
Похватът на писателя е строго 
реалистичен. В желанието си 
да очертае някои моменти от 

, въстанието той се възползува 
) ог натурадиотически похвати.
I Иоманът на Крум Велков и 
, покрай своите недостатъци се 
1 чете с внимание, защото е 

пропит с дълбок революцио
нен патос и оптимизъм. Дейс
твието и събитията се преда
ват хронологически.

Този роман издаде на оръ- 
бски език белградското книго 
издателство „Просвета" в ко
ректен превод на Мило Вито- 
рювич.

НЯМА ДА ГО ЗАБРАВИМКогато нашите по-стари хо
ра говорят за Войводнна, те о 
бикновено под това понятие 
подразбират Банат. Обаче, Ба 
пат е само една от трите час
ти на Войводнна: Банат, Ба- 
чка и Срем. Тези три области 
са най-жнтародните в страна
та ни. а отличават се и с раз
вита промишленост. Тозн път 
ще кажем нещо за богатия Ба 
нат.

обработвемнтс площи се обра- 
ооиват на кооперативни нача
ла. без- да гледа иацапаните пи 

ръце се ръкува с всички, по
черпи ни с цигари „Шумадия“ 
и започна да с интересува за 
живота и работата ни в рудни 
ка. Дълго си тюиказвахме с 
него. Той искаше да с оовдо- 
ми за всичко: колко можем да 
изкопаме в сцена омяна, какви 
са съоръженията «а рудника 
какви трудности срещаме в 
работата, за перспективите на 
рудника... а поеше, «а тръгва
не отново «и стисна ръка и 
се изгуби към изходната я-

На 28 магт вечерта в коопе 
I сетивния магазин в село Л1ъ- 
1 згош вяадасеше -невсекищнев- 
■ па тишина. Хората узнали за 
| смъртта «а другаря Иван Ка-

, които Сиша обиахрод-" 
Белррад 1Ув1) годила в 

Опол потека. Ос-
На 9 места в Банат сс вади 

моф т. Лтхлюлогодишиата про
дукция на нофтонроизводехно 
то възлезе на ао.Ооо тона, а за 
тази година с запланувана 
продукция от 160.1ЛД1 Поеха, с 
охехед ла увеличената механи
зация в нашата страна може 
да схале яло от какво са зна
чение нергоносните извори ь 
оаехат. Паи-оогатите извори се 
намират между Бършец и Бре 
Н31Н1Ш. Б околността на Ки- 
юшда сс вади покрай нефт и 
земен газ.

Интересно с да се спомене, 
че в ьалат се намира и една 
„пустиня ". 1ова е Делцблаг- 
•олаха пустиня одинохвана от 
такива в Европа. От останала 
та част на юамат тя е почвисо 
ко за 70 до уо метра.

Банат е населен от различ
ни националисти. Покрай сър
бите, хърватите и черногорци 
те тук живеят и различни мал 
Ш шепна: ‘румънци, унгарци, 
чехи, словаци, българи, руси- 
нн, малко германци ц няколко 
семейства китаици и бирман- 
ци. Футболистът на „Воиводи- 
на” Бела е бирл!анец по наицо 
наишюст.

1ташите читатели ще се ин
тересуват къде живеят бълга
рите? На левия бряг на река 
Дунав, на около 20 километра 
източно от Памчево се намира, 
седо Иваново, в което жттвеят 
о'Л)0 жптели.българи.

Това село е основано през 
миналия век от българп-доб- 
I. хужаици, конто са избягали 
от стария си край поради на
силията ата гурццте. Тези бъл
гари, разбира се, не говорят 
оъ.И.арски клпжевен език, а 
едню наречие, което значител
но се различна от съвременния 

Велибор Рашков

ло-
х-ъшремешш 
пои „Огън” Пняде, п съдейст
вие с Родолюб Чолакошич, се

Главният гега подпредседател па Съюзно
то изпълнително вече, преве
жда марксовия „Капитал” и о 
сработва за печатепе превода 
иа Чолаковнч на „Мизерия на 
философията”. През 19ч8 го- 
днпа Пняде превежда Ма/ркс- 
машифест”, които при сърбите 
е най-напред бил оСяпародвап 
и ,Д 1анчевац” на 25 април 1871 
година, а понкъато атпечатан 
е отделна брошурка, малък 
Формат, с 56 страници текст. 
Гази брошура е пусната в 
продажба на 1 юни 1871 годи 
на, същият ден когато е и сръ 
бокият социалист Светозар 
Маисович (1846-1875) започ
нал да издава в Белград вест
ника „Радаик”. първият соци- 
.алигстпчеоки вестник на Бал
канския полуостров. Интерес
но е мнмоходам да се спомене 
че през тези почти деведесет 
години откакто е издаден пре
водач на „Комунистическия 
нифест" още не е установено 
кой е първият анонимен пре- 
‘Водчик на „Комунистическия 
манифест” ют вестника „Панче 
вац” 1871 гсд|ша.

рзмзги.ов мълчаха иди с шо- 
пот разговаряха за него, като 

I си спомня за неговото идване 
в селото им.

мъглива

Никога няма да забравим 
другаря Караиванов — каза- 

М1жьо|рот мина „Вид-ше един 
,лич”. Преди няколко години 
в иай-уешгната рабогта зад ма.

А рудникът след това посе
щение тръгна по добре. Зна
чи не е идвал току тъй.

шас в забоя светна миньорска 
лимба. Когато сс обрнахме, 
видяхме 
човек. -

облечен по град ски 
беше той. Тогава, П. Пешев

Зрелоетянцнте от Димитровград 

посетиха гроба на Нараиванов
Властимир Вацев

Авторът на романа, Крум 
'Велков, роден през 1902 годи 
иа, след ира/гко боледуване, 
почина на 18 април т. г. в гара 
Бешово.

Н. Геров: Мнвьор

Баиат се намира между ре
ките Дунав и 1иса и румън
ската и унгарската граници. 
Освен по земеделието Банат е 
познат и по изворите на нефт. 
Неговата експлоатация всеки
дневно се увеличава.

- Земеделските производите
ли от Банат до 1953 година 
бяха в земеделските трудови 
кооперации. Ооаче, калето и гео 
други места тези кооперации 
не показаха добри резултати 
и стопаните ги напуснаха. Го- 
ха своите площи. От няколко 
годСинн обаче земеделските 
производители започнаха да 
влизат в съюз със земеделски 
те кооперации, които им о- 
безпечаваха нужната механи
зация и специалисти. Познати 
са техните успехи в производ
ството на внеокодобивната 
пшеница. Днес 60 на сто от

(П. С.)

Юбилей на малцинствения 

теагър
атър в Скопие се е представил 
досега с редица пиеси от до
машни и чужди автори. Него
вите представления са посети
ли около 130.000 лица. _От тур 
ското и шнптарското малцин
ство. По случай 10 годишнина 
театърът получил нова ка
мерна сцена, която ще му да
де възможност да увеличи сво 
ята културна дейност.

Малштствеинят театъ|р ще 
направи турне из прадовете на 
Македония и Космет.

Малцинственият театър в 
Скопие празнува 10 годишни
ната от своето съществуване. 
■В рамките на чествуването, ко 
ето започна на 21 април и геро 
дължи една седмица беше от
крита изложба за работата на 
турския и пппптарски ансам
бъл на малцинствения театър. 
По този случай и скопската дра 
ма, както и театърът в При- 
щпна дадоха специални пред
ставления. Малцинственият те-

език.

3|решослшцнте от димитров
градската гимназия „Йосип 
'Броз Тито” ухтроиха трпшце®. 
иа прощална екскурзия до сто 
лицата на ФНРЮ —- Белград.

На 17 април направиха посе
щение иа гроба на другаря 
Иван Караиванов, който се на 
мира в Алеята на героите на 
белградското Ново гробище.

Чел ли е някой нещо за Чер 
веното море? Старите хора 
знаят, че през него Мойсей е 
превел евреите от Египет за 
Ханаан. Аз знаех, че водата 
му не е червена. Бсе пак никъ 
де не съм слушал или чел пей 
зажът тук да е с нещо особе
но забележителен.

И все пак с най-спокойна 
съвест мога да кажа, че нико
га нищо от природата не ме е 
(така поразявало, както Чер
веното море. И не самото мо
ре, всъщност, а неговите нео
писуеми, фантастични брегове.

Ако човек, който не е бил 
никога гук, се опита да си 
представи тая част на света, 
навярно във въображението 
му ще изникнат ниски пусти
нни брегове, жълти пясъци, 
може би тук — там някой оа
зис — н толкова. Наистина ко 
яко Представите не отговар
ят на действителността!

Но как мотат тия брегове да 
бъдат описани? Трудно ми е 
да се заема с това. Навярно 
мнозина от вас са гледали ду
мата през мощен далекоглед. 
Навярно поне на снпмжата са 
виждали лунн с техните фан
тастични форми 
върхове, главоломни пропасти, 
остро назъбени планински ве
риги, цнркусн, дълбоки дефи
лета. И
•егвува на въображението — 
навсякъде абсолютно мъртви-

Ето представите си сега не
що подобно, сложете между 
два такива диви планински 
гребена не много широка иви
ца вода и вие ще имате макар 
и беят а представа за начална 
та част на Червено море.

Ако погледнете на

киссшиниен разтвор. Като кале 
зеш навън, трябва да се изми 
еш със сладка вода, иначе ка
то те остържат, ще овалят от 
1(збе сол кажщречи иошкото 
за едва гозба.

Особено тежки са нощите. 
Нашите каюти не са точно ин
кубатори, по-сксцро те са пещи 
Към жестоката външна тем
пература трябва да се приба- 

тошшната на моторното 
отделение и на нагорещените 
железни стени на кораба. За 
сън би могло да се мисли, а- 
хо не е климатичната инста
лация. Ние спим без никаква 
завивка, облечени само с га
щета, но и това 
Всяка

особено сутрин, температурата 
на водата е по-чшоока откол- 
кого температурата на възду
ха. Така например на 16 окто 
1мврн ‘в седем часа сутринта 
температурата на въздуха бе-

ния. Допито се свечери и след 
като падне ноща, близо до нас 
се изнизаха наистина десетки 
кораби, гювечето от които таи 
кееш.

Офицерите иа борда твърдят, 
че Червеното море е най-топ-

на навярно от моята неднек- 
«ретнюют, госпожата само с 
едно дашкение «а опашката сн
излезе от опсега на моето на
блюдение.

Наши най-верни приятели н 
придружилци из горещото МО 
ре са ххвърчащите риби. По
някога те на цели ята изкачат 
от морето и хвъркат ниско 
над. вълните. Те изглеждат не 
толкова сребриста, юолжото 
бели, сякаш са облечени с пе
ра. Само гърбът и широките 
като крила предни плавници 
са черни. Между тях има кстк 
(юкп шампиони — те хвърчат 
по сто, дори по двеста метра. 
Ведиаж от палубата видяхме 
Дори гигантска .морска косте
нурка. Тя плуваше спокойно 
с прибрана в апартаменчето си 
глава. Отначало я помислехме 
в-а парче дърво и не й обърна 
Х',ме внимание. Но ето. че шУ' 
шът я накара да подаде навън 
глава и като видя такъв едър 
комкуренгг и при това покОрав 
от ися, тя побърза да се гмуР 
пге във водата. С тая костенур 

гордеех

таргата
Червеното море, навярно ще 
ви заприлича на дълга гъсени 
ца с шше пипала. Лявото от тях 
е мястото, иа което се събу
дихме. Почти целия ден горска 
рах на палубата с бинокъл в 
ръце. Километър след 
тъф все тая ужасна пустош, 
»се тия шеметни планини, кои 
то се издигат почти 
от морето. Протокът е широк 
не повече от петдесет кило
метра, така че отлично се виж 
дат н двата бряга. Човешкото 
въображение трудно би могло 
да измисли такива фантастич 
ни форми на ерозията, тако
ва мъртвило. Никъде мър'®о,

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ:
ВИ

ЧЕРВЕНО МОРЕкижхме

(из пътеписците бележки „До 
Мелбърн4 - — София 1957 )

отвесно
не помага, 

сутрин възглавницата 
и чаршавът ми са мопери от 
пот.лото на света. Трябва да им 

се вярва. Очевидно е все пак, 
че то не е най-студеното море 
на света. Прпетнената между 
(две пустини — Сахара н Ара-б 
ската пустиня 
ша дълго корито между 
тухлени пещи, конто го огря
ват, както сн искат. През деня 
кале да е горещината се тър
пи. Духа лек вятър, който се 
увеличава от движението 
кораба. Човек може да 
къпе е един от двата басейна 
(на кораба, макар това удово
лствие да е доста съмнително. 
Водата е толкова 
човек би трябвало да -влезе въ 
црЕ, ако има настинка, а не ако 
иска да сс разхлааи. Понякога,

ше 30 градуса, а температура
та на водата — 34. Къпането 
не агоси никаква разклада, но 
(все пак -хората се къпят зара- 
Цн -самото, удоволствие от къ
пането. Разбира се, това не е 
содата на нашето Черно море. 
В сравнение с водата на Чер
веното мофе нашата вода мо-

Тук морето е тихо. Отдавна 
вече не виждаме бреговете му. 
йе ни се мярка никакъв 
тров. Затова -пък почват да се 
появяват първите 
на тропическото море. Пръв 
от парахода моя милост видя 
акула. Разбира се, не бих сло 
жил на бас главата си. но то
ва навярно беше алеуда. Тряб
ва (да котка, че за разлика от 
нашето море, гук водата е мно 
по прозрачна. Спокойно се ви
ждал рибите или медузите на 

‘десетина метра под водата. А- 
осуиата се движеше на два-три 
метра под водата и любопит
но |разглеждаше кораба. Аз 
високо се разкрещях. Обиде-

ос-
дгцкъде трева, никъде следа 
от живот —- само нескончаеми 
(вериги - от ръждиворозов-и и 
червеникави планински вериги 
конто се издигат шеметно ви
соко о кристално ясния въздух 
прекъсват се понякога да да- 
дат място на диви пустини, 
носле отново рязко издигат 
мъртвешките си сипеи.

Ккхткото див и необитаем е 
брегът, толкова пък оживено 
е морето. Параходният трафик 
надмина всичките ми очаква

те прилича обитателипзе

же да се нарече напрано слад
ка. Да се глътне малко черно
морска вода при 
почти приятно. Да гледаш при 
плуване под вода е съвсем о- 
бпкиазено. Н-о тук тия неща 
не са нито приятни, нито оби- 
киовехии. Капка морска вода, 
попаднала е гърлото е в съ
стояние да ти горчи цял ден. 
Капка вола е окото

капне дълго време се .
(ме, защото никой -друг не ое 
(виждал такова чудо. - 
твърдяха, че в Червено 
Нямало костенурки, ДОРИ 
право ни обвинявала е за6'Д* 
(даване на общественото »- 
ние. В края иа краищата и »

съмнявам^ 
няка-

на Миозикя
МОР«

плуване ешеяетил се о-
на-

което най-силно дей- топла, ч е
започнахме да се 
(дали не ни се е мярналло. люти като къв мираж.
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Общинскияш народен ошбор 

Димитробград
Общинският комитет на съюза 

на комунистите-Димитровград
Честити на трудещите се международн-Я 

празник на труда
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ ОТ КОМУНАТА

1~ви
ПРАЗНИКА НА ТРУДА

и им пожелава нови

I
ф Първи майМ А Й - I

АI9

стопанскияс пожелание за нови успехи в 

културен и политически живот.
успехи в строителството на ко

муната и нашата социалистическа родина

Лч\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\х\\\\\усл\^^^

I II ПРЕДПРИЯТИЕ „СВОБОДА“
Димитробград

Димитровград

произвежда веички видове мебели 

за домакинства и канцеларии.
Произвежда всички видове мъжки и дамски готови дрехи. Ра
зполага с йродавници в Димитровград. Ниш и Белград.

<?

Трудовият колектив па 
Предприятието честити Па своите Потребители и 

делови Приятели ош кому
ната и страната честити

Общинският отбор на ССРН Димит ровград
Първи май-

Честити гга всички свои 
членове общонародния 
Празник

Деня на трудещите се
ПЪРВИ МАЙ

на всичи Потребители, де
лови Приятели и граждани 
ош ггашаша комуна и стра
ната ни, като им Пожела
ва още По-го леми усПехи в 
строителството гга 
социализма

ПЪРВИ МАЙ
и им Пожелава нови Пости
жения в борбата за социа- 
лизъм

като им Пожелава нови Постижения 
в разрешаването на комуналните, 
стопански, Политически и културни 
въПроси на комуната.__________

I =|<с уНИНА „ВИДЛНЧ I 1Търговско предприятие
I 7 юли“ - Димитровградна всички свои Потребители, де- 

село Мъзгош Димишро в градско лови Приятели и граждани с
Пожелания за нови трудови По
беди в изграждането на социа
лизма.

I
I 99I=
ЕЧЕСТИТИ

ПЪРВИ
1

МАЙ- СГ

е

В 1У Iош целия святДеня на трудещите се 1
Снабдява града с текстил.

1\\\\\\\\\\\ЧЧ\\\\\*ч „\\\Ч. ».Ч\\\\\\\\\\ *ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ-чхЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ\> колониални и индустриално
I Търговско иредПрияшиеОбущарско

йредйрияшие

„Т Р у Д“
Димитровград

— технически стоки IА ь.{ „ТЪРГ ОПРЕХРАНА“
Димитровград IА =

1На своите иоигребигиели и делови ирияшели, 
какшо и гга всички граждани, честити

| Снабдява града с продоволствени артикули 
\ чрез своите магазини за месо, мляко, хляб 

и зеленчуци.
\ Честити на своите потребители и делови 

приятели

Е§

I

Първи майIП ронзвежда 
всички 
видове 
мъжки, 
дамски и 
детски обувки

1
ПЪРВИ МАЙ1 и им пожелава нови успехи в строителството 

на социализмаАА 1празника на трудещите се.АI §й9

' Гостилничарско
I предприятие уу

и гражда-Пошребишели, делови ирияшели 

страната честити Б Д Л К Д Н “ ■ ДимитровградНа своите 
ни ош комуната и

разполага с няколко гостилници, в които се сервират отлични ястия 
мезелъци на скара, питиета и овощни сиропи, — стаи за нощуване — 

обезпечава банкети, сватби и други увеселения.
на всички граждани от о&- 
щината с пожелания за по- 
щастлив живот.

майПър ви
Честити ПЪРВИ МАЙтрудови иобеди в изгражданетоПожелава нови 

иа социализма.
и им
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I Запаятчийско предприятие „УСЛУГА“
Босилеград Земеделска кооперация

в 5
^ ? &

ЧЕСТИТЯТ
„НАПРЕДЪК“

Босилеград^ Я 2
г , мн

|58 5 %
а М

ПЪРВИ МАЙ
Върши изкупуване на селско
стопански продукти и чрез с- 
воите девет търговски магазина 
снабдява населението/ на Бо- 
силеградско със индустриални 
стоки, репродукционен земе
делски материали^и изкустве
ни торове.

Л и

3 Деня на трудещите се» * 2 

^ = *

Я5 и %
3

О гл

И5

на всички граждани

от Босилеградско

ч. я я
* 5 като им пожелават

8 а На своите членове — коопера
тори и на всички труженици 
от Босилеградско, коопераци
ята честити Празника на тру. 
дещите се

произвежда в своите цехове: дограма, 
мебели, кухненски гарнитури, печки, 
веячки п тенекиджийска галанте
рия по солидни цени.
На всички купувачи и делови при
ятели предприятието
ПРАЗНИКА ПА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

нови успехин « 
лЗ и в

» Ч О Сц

У “I
Ш о

« « й
Ю 10о о

в строителството

честити
на комуната

ПЪРВИ МАЙ
ПЪРВИ МАЙ и страната в им пожелава нови трудови 

успехи в производството.и им пожелава нови трудови побе
ди в социалистическото строителство

V.
ммсааамавомгххшяс

ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ Фабрика за гумеии изделия — Димитровград 
(в строеж)

Честити на всички трудещи се 

от комуната и страната

Първи майКОС ЙЛЕГРАД
На всички трудещо се от Босилеградско 
и па своите делови приятели честити 

Празника на трудещите се

иразника на шрудещише се

с пожелания за още по-големи
Предйрияшиешо разполага в удобни автобуси за иревозвапв на Пътници на 

линиите—Босилеград— Беспа кобила—Враня и Босилеград—Владички хан—Враня.
С товарни камиони Превозва стоки из цялата страна.

успехи в промишления развой.

У
и И11|,-пИ1|||1|11|1!п||1>'|||1||1||||||1|1;н|[||||

31ш
3Тютюнево иредирияшие „Нишавска долина“

На всички тютюнопроизводители, делови приятели, трудови 
ЩШ колективи, тютюневи фабрики и учреждения в страната,

ЧЕСТИТИ

Редакция на вестник „Братство“,
Културно-просветните общности отБосилеград и Дими 
тровград ,читалищата в Димитровград и Босилеград, 
самодейния театър „Христо Ботев“—Димитровград

ПЪРВИ МАЙ N
— общонародния Празник на т руда, 

за по-големи успехи в стопанския развой на нашия
щ

ЩЗе- с пожелания 
край и страната.ЧЕСТИТЯТ 3

щршПЪРВИ МАЙ 1К:

в.V*В

- Деня на трудещите се 

на всички граждани от 1

нашите комуни с поже
лание за още по-големи

=
успехи в културно-про-

Работнически колектив
иа „НишаЬсЬа долина“
Пирот, Димитровград и Бабушница

светиня живот.
ш

V.


