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рожден ЕДЙ5,СТИТ
ДРУГАРЮ ТМТО!

Българското малцинство тър
жествено ще иразнува

25 май-Деня на младостта
Само още десетина дни ни 

делят от часа, когато ще бъде 
тържествено открит VIII 
традиционен фестивал на бъл 
гарското национално малцин
ство в Димитровград, На 25 
май населението от този край 
отново ще приветствува дру
гаря Тито по повод рождения 
му ден и ще направи преглед 
на своите постижения в култу
рно и икономическо отноше
ние, които през миналата годи 
иа са твърде големи.

Димитровградските фестивал 
оки дни, които се превърнаха 
в същински празник за местно 
ао население за първ лът се 
родиха през 1953 година. Ини 
циагивата даде тогавашния о- 
кояийски партиен комитет, осо 
Оено секретаря му другаря 
Жика Радойлавич, и тя бе по 
дета и приложена от страна на 
просветните работници в гра
да и по селата.

От всички досегашни фести
вали най-масов беше вторият, 
който се сътоя през 1954 по- 
дина. Тогава взеха участие о- 
1коло 5000 лица, предимно мла
дежи и девойси, а като гости 
'•■а на тези майски тържества 
нрисъствуваха и другарите И- 
■ван Караиванов и Живопк Ни- 
1.олич Бърка. От тогава фееш- 
вгднте се превърнаха в същия 
ека .манифестация културни и 
политическа, на димитровград
ското население, същински ма 
лцинствен празник. На трети
ят фестивал беше установено 
и преходно знаме за най-доб
ри постижения в едно селище. 
Гоьа знаме сега принадлежи 

иа село Поганово.

Какво показаха районните 
прегледи

На 2 и 3 май се състояха, в 
1л|рещвапителн1о определените 
пунктове, районни прегледи на 
участниците в тазгодишната 
програма на фестивала. Райо
нните прегледи имаха за зада
ча да проверят досегашния 
■ход на подготовките, да излъ
чат първенците, които ще нмаг 
най-добри изгледи да представ 
ят селището и да получат ня
кои от предвидените награди. 
Но освен това със провеждане 
то на районните прегледи се 
целеше да се обогатят празне
нствата по повод Първи май, 
и тези прегледи да се превър
нат в същински локални праз
ници на районните селища.

Такива прегледи се състояха 
1В Каменица, Смиловци, Дими
тровград, Долна Невля, Пога- 
ново и Трънско Одоровци. У- 
частвуваха представители на 
културните и физкултурни ор
ганизации и дружества: след 
представяне на програмата бе
ше направен подбор на най-до 
брггте точки.

От анализа на общинския фе 
стивален отбор се вижда, че 
най- добри резултати са пости 
гоати на 'районния преглед в 
село Смиловци. Организатори
те и участниците в този прег
лед заслужават пълна похвала 
и насърчение. В Смклговцн бя 
ха се стекли не само младежи 
и девойки, но и възрасти за- 
бърдянн. ......

Районният преглед в Погано 
®о също така беше на оброз- 
цова^внеота. Програмата се съ 
сгоя на трети май. Бяха пред
ставени .всички точки предви
дени за представяне и на 25 
■май. В масовите упражнения, 
изпълнявани от ученици, най- 
ДОбре се показаха ученичкн- 
те-шгонерки от основното у- 
ч идиоте в Поганово. Много ик 
тересни бяха и упражненията 
на най-иашките пианерн-първо 
отделеиците. Колектггените у- 
Пражиения на драговитаката и 
погановока младеж бяха най- 
Иобре изпълнени.

На прегледа в Поганово се 
състоящ състезаваме в 'различ

ни спортни игри и лекоатети- 
■ка. 'Първи места заеяа Симеон 
Борисов, Петър Тончев. Стан
ко Гоцев, и |др. Във волейбол 
първо място заеха ученициге 
1от торните класове на погаяов 
ското училище. Те успяха да 
победят дори отбора на учите
лите от с. Драговите и остана 
лите си противници. Също та
ка бяха проведени и шах мот
аш съзтезания.

За разлика от тази два рейо 
миа подготовките за 25 майски

Посрещаме още един 25 дежи и девойки, но и праз
ник на всички ни. Млада е на 
шата Република но цъфти тя 
със своите седемнадесет 
Дини и служи за пример в 
света. Още по-младо е наше
то работническо самоуправле
ние.

май!
Още една радост, която 

пълва сърцата ни, още един 
светъл ден когато нашата мла 
деж, целият наш народ праз
нува рождения ден на люби
мия Тито—най-големия и най 
искрения другар и приятел на 
младите.

На този ден, в който май
ският вятър развява знамена
та на младостта, когато по
следните километри се изми
нават от младежи, които но
сят Младежката щафета към 
Белград, събрала в себе си 
милиони поздрави и г благопо- 
желания на всички наши тру 
лещи се за крепко здраве и 
дълг живот, — ние празнува 
ме по нашите села и градове 
устройваме прегледи на все
странните си постижения.

Рождения ден на Тито ста
на празник на нашата мла
дост. На този ден нашата 
младеж прави преглед на пое 
тигкатите успехи и подвизи 
станали под слънцето на со
циализма, което ни даде Тито 
-човек който се отрече от ли
чно щастие, за да се радва на 
общото щастие на всички на
ши братски народи.

Нашата младеж, приела 
всички положителни черти на 
онези героични поколения 
предн войната, от самата вой
на на поколения^ които не 
знаеха думата-невъзможно и 
на поколенията непосредстве
но след войната.-израстнала в 
нови условия, въоръжена 
със знания и опит. изпълне
на с жизнена радост, продъл 
жава днес на свой не по-мал-

из-
го-

чиято десетогодишнина 
празнуваме през тази година. 
Бечно млада е идеята 
ализма, която

на соци 
претворяваме

в дело.
Тито е символ 

младост! Той винуги 
нашата прогресивна младеж: 
и в дните когато тя стачкува 
ше, и в дните когато нелегал
но се организираше и бореше 
когато

на вечна
водеше

младежта тъмнееше 
сред високите и влажни сте
ни на затворите, и тогава ко
сато тя с 14, 15, 16 н 17 го
дини и с пушка в ръка се бо
деше за свободата, издигай
ки високо червеното знаме на 
Революцията, и в 
рогато отхвърли оръжието 
н взе кирката, за да обновява 
сграната, разрушена и опусто 
шена. и в героичните дни на 
строителството когато подаря 
ваше «а Републиката нови 
ж. п. линии-, фабрики и заво
ди, хидроцентрали, училища 
когато тя със не по-малък е- 
лгусиазъм свързва двата кра- 
я на Родината чрез глагкото 
платно на автомобилното шо- 
-е „Братство-единство”! Тито 
е с младите когато учат, ко
гато танцуват, когато се рад
ват на живота и слънцето!

Тито-велик борец за опазва 
не на мира в света, за съжи
телство и сътрудничество ме
жду народи, за спокойно бъ
деще на младите от всички 
паралели и меридиани. Не е 
случайно, че името на Тито, и 
люто на Югославия стана не
разделен символ на вярата в 
по-добър живот между наро 
дите, в борбата за световния 
мир и за равноправни отноше 
ння между малки и големи ст 
рани, между различно оцвете 
ннте хора.

годините

те тържества в останалите ра
йони не бяха на нужната висо 
та. Особено малко беше сторе
но във Висока и в Дере кула. 
Задължените 
ди не са се

I
о героичен начин величавата 
борба за социализъм. Млади
те днес са онова, което нико
га до сега не са били. Те и-

за тези прелде- 
посгарали тези

прегледи да получат характер 
на локална културна манифе
стация и празненство. Все пак 
се надяваме, че тези-"грешки 
са премахнати и че на 25 май 
представителите и на тези ча
сти от общината ще могат до
стойно да се състезват и про
тивопоставят на своите друга
ри от Поганово и Смиловци.

Въпреки всичко

УПТЗо — наи-големияШ и’ият*л на мюяЬЮе
рен тълкувател на принципи
те на маркс-ленинизма. Този 
ясен като ден човек лесно до 
стъпен и скромен, притежава 
проницателността на великия 
Ленин и неговата храброст да 

върху
си историческата отговорност 
в решавающите моменти от раз 
витието на борбата за социа
лизъм и социалистическо ст
роителство.”

Нашето малцинство от сър
це се приключва към милио
нното ехо от поздрави и бла 
гопожелания.

Другарю Тито, нека ти е че 
стнт рождения ден за много 
години. Бъди здрав и крепък 
за да ни водиш в нови побе
ди! Ние заедно с останалите 
народи на Социалистическата 
ни Родина ще следим твоя 
път и светъл пример и ще 
браним твоето велико дело!

мат възможност повече да ме 
чтаят. но и повече условия 
своите мечти да претворяват 
в дело. Днес те заемат в на
шето общество мястото кое
то им подобава. Думата на 
младежите днес се чува и за
чита в народните и околий
ски отбори, в работническите 
кооперативните съвети камто 
и в другите форми на нашето 
обществено управление. Нав
сякъде където живее и тво
ри младежта.

Целият живот на другаря 
Тито, изпълнен с борби и ли
шения. с каторга и величави 
победи, живот на велик рево
люционер-комунист, на дей
ствен марсист и ленинец, е 

на това мла

ТИТОВИ—ТИТО Е НАШ!
Този лозунг е и в сърцата 

на числящите се към българ 
ското национално малцинство
в Югославия. Когато говорим 
за нашите чувства към другар 
п Тито трябва само да повто- I п р и ем е 
рим онова което беше казал

И затова нашата младеж, 
целият наш народ застанали 
под червеното знаме на по
нататъшното изграждане на1 
социализма, смело летят на-» 
пред и размахват мощно кри 
лете на строителството, защо- 
то знаят, че с тях е Тито, че 
той следи успехите им, че той 
споделя радостта им и се бо 
ри за обезпечаване на мирния 
път, по който нашите народи 
ще могат да покажат какво 
знаят и на какво са способни. 
Резултатите не крием. И кога 
то ги споменаваме гордо и с 
пълно право повдигаме чела
та си* Неразривната връзка 
между Тито и нашите народи 
нина той е един от най-достой 

познатия лозунг: НИЕ СМЕ

оебе

неотдавна починалия наш на
боден представител Иван Ка 
раиванов: „Ние обичаме и у- 
важаваме нашия вожд и учи
тел, другаря Тито, не само за 
това, че той е наш. Той пръв 
постави у нас сериозно въп
роса на само за обяснението на 
света и живота в него, но гла 
вно за неговото изменение в 
полза на трудещия се човек. 
По-добре от всичко той разб
ра маркс-ленинизма като пра
вило за действиее. След Ле
нина то е един от най-достой 
ните негови ученици, най-вс-

с радост
констатираме, че и тази тради 
Ция, районните прегледи, е пус

нала своите корени твърде дъд 
боко. По такъв начин майски
те дни майските празници, ве
нецът на които са тържества
та в Деня «а младостта, се пре 
връщат е 'Дни «а радост и ща
стие-

посветен именно 
дите да получат, да намерят 
смисъла на своя живот и на 
своето творчество.

Рождения ден на Тито-Пра- 
зни кът на младостта не е са
мо празник на нашите мла-

нмволи иа още по-ху
бавото бъдеше.

Николов-Филипов
в

ФЕСТИВАЛ НА 25 МАЙ В ДИМИТРОВГРАД
Първн май тържествено отпразнуван ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН СЪБОР

— Кои физкултурни органи I 
зации и дружества ше вземат 
участие в физкултурния съ- Най-напред в подходяща фор 
бор по повод Деня на младо- ма, която не искаме да откри 
стта и рождения ден на друга ем напълно, за да бъде една 
ря Тито? | от изненадите на тазгодиш

ния ни фестивал, ще бъдат 
(накратко показани главните 
точки от програмата. Основ- 
нп масови състезания ще се 
проведат във виднагимнаенти 
ческн упражнения. След това 
предвидено е първенство във 
волейбол, баскетбол, ръчна 
топка, шахмат и пр. Ще се 
състоят н лекоатлетически над 
преварвания: гладко бягаме 
за пионери, девойки и мла
дежи Между тези сери 
озни-спортни дисциплини като 
оавеженне ще се състоят и 
увеселителни надбягвания с 
чювали, с лъжици, в които 
са сложени яйца и пр. Мла
дежите ше се състезават и в 
скокове на височина, на дъл 
жила, хвърляне на гюле, в у-

— Предвидената програма 
ще се състои иа 25 и 26 май.

тиг-вжтениИ Па гимнастически 
I уреди и др.

Края на физкултурния прег 
лед ще бъде означен с постро 
яването на грамадна гимнастн 
ческа пирамида, която ще бъ
де изпълнена от около 2.000 

участници.
Началото иа фестивала ще 

означи дефилето 
щгте в тържествата, основен 
стълб на конто ще бъдат физ 
културниците. На края на

Дневните празненства1 на по
казалите най-добър успах и 
първенците по отделни дисци 
плини ще бъдат предадени на 
гради и .грамоти.

Тези 
майските 
шата

сведения за 25-то 
празненества на- 

,, получи от
Другаря Никола 'Георгиев 
[Д№ от организаторите 
стоиците на всички досегашни 

дву- физкултурни тържества.

—За този наш традицио
нен празник се подготвят не . 
само физкултурните органнза- | 
цни и дружества, но и остана 1 
лите обществени организации 
—на пярво място младежката. 
Разбира се, главната физкул
турна ктивност развиват дру: 
жествата „Партизан”, дими-

редакция
на участни

и уча

Писмо на Президента Тито до „Братство“
Бадтстао™изпоя™ ’!55титката. която (редакцията на вестник 

™ гга™ Д президента на Републиката другаря 
по повод Първи май — Празщгка иа трудещите се, той

„ Спортист ”,тровпрадският 
дружините по спортна стрел
ба шахматните колективи и 
пр. Селските физкултурни ак
тиви също се усилно готвят. 
Мога да ви кажа ,че предвн-

оивърна със следното писмо:
„ПРЕДСЕДАТЕЛ «А РЕПУБЛИКАТА

тояха традиционните тържес 
твени шествия, митинги и фо 

■ йерверкн ,след доето народно 
то .веселие продължи до къс 

ггрез нощта
На_снимката: Първомайския 

митинг, в Босилеград.

Първи май, празник на тру 
да беше тържествено отпраз 
нуван във (всички селища на 
Босилепрадско и Димнтровгра 
дско. В навечерието на праз
ника в общинските средища

Белград, май 1960 гоя. 
Благодарейки за честитката по повод 

Първи май изпращам ви своите благопоже- 
лания за нови успехи в работата ви.

ждаме във физкултурните съ- 
стсзния и показа иа физкул
турните постижения да взе
мат участие към 4.000 девой 
ки, младежи и пионери. И. Б. Тито”и раЯмшкте ветрове се *м



В Р А/ГСТВр
*

лДнес Г ва на посещение в Атина на 
7 юни т. г. по панама на гръд 
1К1М крал Павел, която Насър 
е приел.

БЪЛГАРИЯ

ноъшшШ1Щ В ПАРИЖш
КУБАЗАПОЧВА СЪВЕЩАНИЕТО НА

„ЧЕТИРИМАТА ГОЛЕМИ“
На 12 май сутринта в окол ._ 

мосгта на столицата на Куба Правителствените делегации 
(Хавана) е бил овален едни на България и Австрия склю. 
американски самолет. Летецът ‘чкха дългосрочна търговска 
е загинал. Според съобщени: спогодба за стокообмен, с к0 
сто на Кубанската власт лете ято предвижда. увеличава- 
цът е имал намерение да помо а!С а,а стокообмена между те
гне на група коитрареволюци Зи двс страни 1ова е втора 
опери да избягат от Куба в търговска спогодба, която Бъ 
чужбина. * ддария сключва със Западна

страна, зашото само преди «„ 
колко месеци такава спогодба 
бе сключила с Франция.

Този факт задължава „големи 
те” да побързат с разрешава
нето на въпроса за разоръжа
ването. Онзи. който на сре
щата не застъпва подобно мие 
ние те бъде отречен от све
товната общественост, конто 
иска мнр п разоръжаване.

Най-голсмите ръководите
ли на четирите световни сили 
—„големите четирима" — ще 
се съберат днес в)Париж, за 
да разискват но «ай-важннте 
световни проблеми. Въпреки 
че на срещата ще бъдат доко 
анатн въпроси, конто не се ка 
саят само до великите сили, но 
имат по-общ 
лен, характер, свързан със 
съдбата на всички държави ц 
народи, есе пак четирите го
леми сили в сегашния момент 
представляват фактори, конто 
по най-ефикасен начин могат 
да допринесат за разрешаване 
то на световните стълкнове
ния. Такава роля произлиза 
от това, че те, четирите сили, 
са същевременно и ръковод
ни сили в антагонист!ечсските 
лагери, съперничеството на 
които е тъкмо основната при
чина за днешната обстановка 
в международните отношения. 
Обаче настоящето оправдание 
•за такъв състав на форума, 
който ще заседава в Париж 
от 16 т- м., никак не означава 
че великите сили имат изклю 
чителни права във всички сшу 
чай и винаги само чрез взаим 
ни разговори да търсят и на
мират решения за международ 
ните проблеми. Напротив, у- 
|Киверсал,носгта на трактува
ните проблеми незабавно и- 
зиоква и всички останали стра 
ни, в бъдеще когато сс съз- 
дадат нужните условия, да 
кажат овоята дума и да при
ключат своите усилия към у- 
силията на големите. Обсдм- 
Пените насади са най-подход-

ТУНИС
На 12 май председателят на 

временното алжирско правите 
летви Ферхад Абас призова по 
туниското радио алжирските 
избиратели да не излязат та рнторията на ССОР е бкл 
Изборите конто френското пра 
в1ггелство е насочило за 29 
смай

СЪВЕТСКИ СЪЮЗ
На 15 май сутринта от те-

ушшерса- ПГУ-
снат космически кораб.

Той е влязъл в орбитата си 
и се движи около земята на 
около 320 км. височина. Кора- 
■бът е тежък 4.540 кир. Това 
е яай-голямОФо тяло което д0 
сега човечество е изпратило 
в Космоса.

Германският въпрос, 1к> кой
то ще се разискват предизви
ка загриженост в света. Досе 
гашното развитие показва, че 
съществуват1, две гершал^ссн 
държани, които вече са сс а- 
ф1зрмп|ради като политически 
цубектн на ш еждунарадната 
политическа сцена. Големите 
бн трябвало да тръгнат от то
зи факт ,в разрешаването ма 
германския въпрос. Немският 
народ, както всички други., н- 
ма право па обединение, ню 
!И локрдай голямата роля на 
великите сили гозн въпрос 
бн трябвало преди всичко да 
разрешават самите немци, т.е. 
двете държави. Двете немски 
Държави имат различни обще 
овеК'0-полнтическп

'В призива се казва: „...дока 
то алжирските войници се бор 
ят и умират с оръжие в ръка 
длъжност на всички алжирци 
е да не позволят успех на та
зи операция с изборите”. 
ГЪРЦИЯ

Председателят на ОАР Га- 
мал Абдел Насър ще допъту-

Всички астрономически об
серватории в света са хвана
ли сипналите на кораба.

Уч.Айзенхауср

„Случайът Пауърс“системи, 
та затова не е реалистично да 
се очаква че въпросът за обн 
дшгеинето може бързо да се 
реши. Този въпрос е свързан 
с общата международна обета 
ковка н ако тази обстановка 
се подобри то значи, че ще 
се подобрят условията и за 
разрешаването на германския 
въпрос. Срещата в Париж мо-

АМЕРИКАНСКИ РАЗУЗНАВАТЕЛЕН САМОЛЕТ СВАЛЕН С РАКЕТА НАД СССР — 
— ПОЛЕТЪТ ПОРИЦАН ОТ СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ —

«а и_ имат херметически затво 
рена кабина. Самолетът

на високо равнище и ще пре 
Товаря там все дотогава дока- 
(го съществуват 
ти за постигане на споразуме 
ния за намаляване наггрежени

ига, че всички страни събират 
шпионски сведения и че при
чината за такива действия е 
|препалената тайнственост на 
СССР”.

■ Едва ли някога американ- 
окото правителство се е на
мирало в по-неприятно поло
жение пред световната и аме
риканската общественост. Но
вината, че летецът на само
лета У-2 капитан Пауърс е 
жив, и в Москва, изобилието 
иа веществените доказател
ства и показанията на лете
ца, че е правил разузнавате
лен полет, иа карала сътавите 
лига на това второ поред сь- 
общенне да ч признаят исти
ната.
ИНЦИДЕНТЪТ И СРЕЩАТА 

НА БИСОКО РАВНИЩЕ

На пети май ма заседание
то на Върховния съвет на 
СССР в своя доклад Хрушчов 
каза за инцидента: На първи 
май ,в 5,36 часа сутринта 
чужд самолет е минал грани
цата на СССР и по заповед 
на правителството е бил сва
лен от военновъздушните си
ли иа СССР. Първите изслед
вания- показаха, че самолет
ът принадлежи на САЩ, ма
кар да няма отличителни зиа 
цм. Самолетът е дошелг ут 
Турция или от Иран; или от 
Пакистан. Правителството на 
СССР ще отправи до Съедн 
йените американски щати о- 
стър протест и ирдутреждаш 
е п ще осведоми Съвета за 
сигурност. Ще се предупред
ят п страните, конто на овоя-

е и-
мал експлозив, които при изс- 
качането на летеца, и 
употребата на катапуята се 
възпламенява

възможнос-
ЦРИ-же -много да 

се направи крачка напред към 
създаване на по-добри отпо-

допринесе. ако
автоматически 

и унищожава самолета
сто.

Като изоставим опасните из 
явления, на Хърггьр, Никсън 
и др. че такива полети няма 
да се преустановят и пр., до
сегашните изявлени та Хруш 
чов и Айзенхауср и мнението 
на Неру дават надежда, че 
сянката, която инцидентът хв 
ърлн върху отношенията пре 
1дн срещата няма да повлияе 
-върху преговорите в Париж.

още
във въздуха- Според заключе 
нието на съветските слециали 
сти в този случай би загинал 
н летецът, тъй като патронът 
за изхвърлянето на катапулта 
бил отдавна проверен..

Летецът обаче е използувал 
обикновения начин на изкача
не и затова взривът не бил въ 
©пламенен. Дори оше «ещо — 
летецът е издал и специална 
Отровна игла, с която трябва 
До да извърши самоубийство, 
за да не падне в ръцете насъ 
в е-токите

ПОДРОБНОСТИ ЗА САМОЛЕ 
ТА И ЛЕТЕЦА

Сега, след 15 дни от сваля 
нето на самолета се знаят 
много подробности:

Самолетът-разузнавач е пре 
минал границата на Съветския 
съюз на 1 май в 5 часа и 36

власти, но и двете 
■смъртоносни оредства той ие 
искат да употреби.

На 11 май, в парка Горки в 
(Москва на дипломатическото 
тяло били показани изложени 
те останки на самолета, обле 
клото. оръжието, и другите 
шещи които имал Пауърс цри 
'падането му. Отделно са и зло 
жени снимки на Пауърс, до 
(Кументите, че служи в ачери 
(канската разузнавателна служ 
ба, бележки от личните пока 
замия на летеца, фотографнче 
оки апарат и филмът, на кой 
то личат снимките на съветски 
летища, ж. п. възли, нщцустрк 
алнн обекти, които фотографи 
рал самолетът преди сваляне 
то му. На дипломатите била 
пусната и магнетофонната ле- 
|нта със сипналите на съвет 
каките раднолокационни став- 
ции, залисани от самолета.

та територия имат американ- 
оки .военни бази, от които, се 
правят такива полети с агре
сивни цели. Тези, които изпра 
Щат такива самолети трябва 
да знаят, че и СССР е в със
тояние да отговори със съ
шита мярка. Ние имаме де- 
жуц.нн ракети, а те са по сил 
ни и по страшни от дежурни
те бомбардировчи;

■Изказването на Хрушчов 
.развълнува света н след него 
дойде нотата

Светът с право си постави 
■въпроса-жак всичко това ще 
сс отрази върху 
срещата на високо равнище, 
която иа ю -май трябва да за
почне в Париж. Ма прес-кон- 
ференциите, в различните из
явления ръководните личности 
на СССР и на САЩ покрай

изхода на ■минути московско, време и 
правителството, след като би 
по уведомено от министъра на 
отбраната, дашо заповед за 
.свалянето му. Ракетите, час 
ти на военновъздушните сили 
ма СССР го свалили'с ракета 
от голяма височина. Самоле
тът е бия навлязат дълбоко в 
територията на СССР и се на 
мирад в района на Сверщлов- 
Ск. 1В ещно село в този район 
колхозният шофър Владимир 
Сурин чул остър вой подобен 
на сцрена, идващ от висините, 
но не можал да забележи ни 
що. Дълго време след това с 
едни свой другар забелязал) 
високо на ясното небе един па 
рашут, веднага взел колата и 
тръгнали да помогнат на па
рашутиста. Пристигнали тъкмо 
(когато парашу гнетът паднал на 
земята. Докато му помагали 
да се освободих от парашута 
забелязали необикновеното м.у 
облекло, усъмнили се и кога- 
то видял и чужди буква на па 
рашута му. Тогава го взели в 
колата и го закарали в селото 
Летецът бил мирен, 
да изпие нещо. След няколко 
време пристигнали един капи 
таи и един поручик, (направи 
ли обиск на летеца и му нам е 
рил един необикновен револ
вер, скъпоценности, няколко 
часовника, руска и чуждестра 
нна валута, документи и кар
та, на която бил очертан, мар 
трудът му-Пакистан — Пор 
(ветия през СССР. В торбичка 
та, която селяните намерили 
(в близката гора. били намере 
нм обумвщ панталон; мрежа 
за ловене на риба, лекарства 
м други неща, нужни при яъ 

;лпо пътутване.
■И в останките на своления 

самолет са намерени матери 
али, които ттоворят за разузна 
(вателната цел на полета.

Детецът на
иет е капитан (Пауърс. От 
кументите му

другото разкриха овонте ста
новища по въпроса доколко 
този случай ще повлияе върху 
срещата на четиримата.

От изявленията на Хруш
чов, въпреки всичко, лъха оп 
тимизъм. по отношение на 
(срещата. Резюмирани, изявле 
шията на Хрушчов могат да 
се изкажат така: Случаят с 
И нарушението иа въздушното 
.пространство' 
съюз ще бъде изнесен пред 
Съвета за сигурност;, а ако 
там надделях американските 
стаиовншца и пред общото 
събрание на ООН; всички ле- 
•тцн, които се опитат да прас
ят полет над територията на 
СССР ще бъдат посрещнати 
така „гостоприемно'
Пауърс, комуто ще

МакмилънДе Гол
на американски 

правителство, с която се 
отхвърляха обвиненията, 
самолетът бил разузнавателен 
и че имал задача -да шпиони
ра. Напротив каза се, 
е самолет за изследване гор
ните слоеве на атмосферата.

Но това не околна инциден
та. Излезе че Съветският съ
юз не е казал всичко във вр
ъзка със свалянето на само
лета. И само

шеиия между двете немски 
Държави п да се намери поне 
1времеиио решение за истори
чески вече прв ьзмогиатня ста
тус на Берлин.

Политиката на Западна Гер 
мания, както външната така и 
вътрешната, всекидневно пре
дизвика все по- голяма загри
женост. Нейното въоръжава
не с атомно оръжие, бази в 
страните на Атлантическия 
пакт и в Испания, реваншиег- 
кн тенденции, които са потил, 
риели даже и от отговорни 
Държавници, 
претенции към съседните дър 
жзвн — же|ртвн на Хитлер, по 
държка на фаонтки 
р|рантш от социалистическите 
страни, изявления в духа на 
студената война, реабилитира 
не на иацнетите и т. и. — вен 
чко това още повече компли
цира разрешаването на немс
кия впрос, н представлява о- 
ласност за световния мир.

Ние сме заш1тереоованн за 
правилното разрешение, на 
немския 'въпрос. За по-малко 
от 25 поддай два пъти бяхме 
жертва на немския милитари- 
зъм. По време на Втората све 
товна война дадохме огромни 
жертви в борбата против на- 
цизма. Именно затова имаме и 
историческо и морално право 
да изтъкнем нашия интерес 
за правилното разрешаване на 
немския въпрос. Нашата стра
на, която се намира в първи
те редици на борбата за ак
тивно съжителство е длъжна 
да посочи отрицателните тен
денции в развоя на Западна 
Германия и всичките поел еди 
шг. конто могат да настъпят 
благодарение «а такова раз
витие. Срещата на най-висо
ко равнище може и трябва да 
направи положителен завой в 
разрешаването иа немския въ 
проси и по този начин да до
принесе за укрепването на 
световния мнр.

тоящ (форум за разрешаване на 
световните въпроси. че

На срешата в Париж въпро 
сът за разоръжаването ще бъ 
де на първо място. Сравните.! 
по подобрената международ
на обстановка трябва да сс из 
ползва, за да сс постите ис
тински напредък в разоръж
аването: Това няма да бъде

че това

иа светския

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА ГРОБА 
НА БАРЪМОВ

един ден след 
нотата на американското пра 
внтелство от тр и буйната на 
Върхювнпя съвет Хрушчов да 
де нови сведения сега обаче 
с много подробшоста и нови 
веществени доказателства, ко 
иго опровергаваха твърдения 
та на американското цравнтел 
ство и дадоха нов импулс на 
кнтрссите и тревогите па све
Т012П01Г0,

Хрушчов заяви, че не е ис
кал да каже всичко във пър
вото си изказваше, за да види 
какво ще отговорят САЩ,

трудно ако всички преговаря 
щи покажат достатъчно жела 
ние за това. Планът на Хруш
чов за общо разоръжаване 
дава възможност този въпрос 
градивно да бъде разрешен. 
(Различни са мненията по въ
проса за контрола. Ако някой 
не иска да комплицира въпро 
са тогава работата е съвсем 
проста: разоръжаването е цел 
а контролът е само важно ме 
ропрнятие, което трябва да се 
провежда в съответни форма 
(цо осъщественото разоръжа
ване. Всяко частично споразу 
меине по този въпрос не тряб 
ша да замести пълното разре
шаване иа въпроса, но да бъ
де само отделен етап към гла 
вната цел. Преди всичко тряб 
ва да се разреши въпросът

комисар на III баталион н» 
Първа софийска бригада
На 13 май в селю Стрезнмн 

(ровцн, Босилеградско, кР®” 
рроба на Любчо Баръмов, по 

на Ш

териториални
както

се съди и 
по строшо!. Инцидентът няма 
да бъде предмет на. 
рите на внооко

емн-
разгов'0- 

равннще, за- 
щото това не е тяло за раз
решаване на

поискал лнгнчески комесар 
днон на Първа софийска бра 
гада се състоя ■възпоме1ШТе'1 
ио тържество, на което прись 
■ствуваха (майката на Любчо ьа 
(ръмав, другарката Магдалсла 
Баръмов, сестра на * е0ц. 
Димитров, както и предстаа^ 
тели на пионерската Ойгани^0 
ция и преподавателите ®гл 
фийската прогимназия 
Баръмов” представителна ПРг 
па на пионерите ог основи 
(училище във Враня, про® ( 
вателн на Сюза на бойни1

обществено мнение този ■въпрос; 
политиката на ССОР няма да 
бъде изменена от това; Съве
тският съюз желае да има 
(добри нормални 'отношения 
със САЩ и е уверен; че тези 
отношения постепенно щеСЪОБЩЕНИЕТО НА ДЪРЖА 

ВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ

Новите доказателства слиса
ха света, а правителството на 
САЩ бе принудно отново да 
се изкаже, да признае, че по 
летът на самолета У-2 е 
разузнавателна цел ч! че 
водите на примера Хрушчов 
са ‘били коректни.

На седмн май американци
те съобщиха че „въз острова 
на проведените изследвания, 
конто (възложил президентът 
Айзенкауер, се установило, 
че Вашингтом не е дал запо
вед за такъв подет какъвото 
'е описал премиер Хрушчов. 
Все пак изглежда, че с цел 
да се съберат сведения, кон
то се крият зад желязната за 
веса един невъоръжен циви
лен самолет от типа У-2 ве
роятно е направил такъв по
лет. „В съобщението се казва 
и това че „не е никаква тай-

пре
раснат в приятелство. Мирът 
е нужен на целия свет, 
мериканският народ също же 
лае мир.

а а-

На тгрес-конференцнята 
Вашингтон Айзенхауер 
се изказа, че въпреки тшци- 
дента срещата на високо рав
нище ще допринесе за намал 
яване на напрежението 
ждунар одната обстановка и 
за значителния

във
имал също 'ДР.

На гроба бяха я°л°5Й!
АИТОГОбрОЙНИ В1ШЦИ. ОТ П(~ю}3
на Окоийския отбор на 
На бойците от Враня веда* 
ложнха Стоаднн Стоши -Д ( 
секретар на Околнйск,|Я ,, а- СКС във Враня, и *

Лазаров, секР^таР .*?

да

лов ме-
за забраната на ядрените екс- 

Решението на САЩ
напредък в 

разрешванто на въпросите ка 
квито са Германският, Берлин 
'ският. разоръжаването и 
ношеяията

ТКЮЗИИ1 сваления самю- 
до-

се вижда, че 
принадлежи на американското 
разузнаване. Преди постъпва
нето му в разузнаването е по 
дучавал 700, а след това 2.500 
долара заплата.

Сваленият самолет е от типа 
У-2, производство „Локид” к0 
иго са предназначени за спе
циални полети. Могат да се из 
дигат до 21.000 метр» вксочи

Об итет на 
сен
инокня комитет на

продължат с подземните 
което дойде в на- СКС В 60от-експлозии, 

вечерието на срещата не м^о- 
же да се тълкува като израз

между Изтока и силеград. т0 гьР
След възпаменате^о^

жество домакните 
и Босилелрад У^Р^ до В-У 
за госпгте от БълтарияД^ д. 
снкското езеро- Ц-^ ия яре 
бед гостите от БългаР^ ^
караха в Раз1шеж„ пласияаР 
родните красоти на
то езеро.

Запада. Надява се, че още в 
нач'алото на месец юни ще за 
мине на посещение в Съвет
ския съюз. Гой ще предложи 
на Хрушчов да приеме пред
ложението за „открито небе”, 
за да се премахнат опасности 
те от изненаднн нападения; 
ще отиде на конференцията

на готовност за разрешаване
на въпросите. Запасите от я- 

са такива, че,дрено оръжие 
според оценките на специали- 

достагьчни да угроз- 
ят целокупната цивилизация.
сти. са
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| тихо
ГОВОРИЗАТНРШ КЪМ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Младежта трябва да съзнава, че ние строим нашата 
на маркс—ленинизма, прилагайки тасистема върху основите 

зи наука не като догма, но като средство за по-лека орнен- 
тировка в комплицираните въпроси и проблеми на съвреме- 
ността,,. Ние се борим придобивките на човешкия ум да 
бъдат в служба на обществото за подобрение и създаване 
на по-добър живот.”

\
когато поиска от упртвнтеля 
да пропусне някаква история 
на гърцката философия, той му 

: отвърна:
Й — Защо ви е философия, 
^чук е за вас!

Тито много четеше и ттсихо- 
V логия, особено Бехтерйев.
« Работеше се индивидуално,
■ но всеки член на Паргията на 
’• събранието трябваше 
г ква за своя план,
|.това какво е минал. Тито ос- 
р, вен това учеше и английски. 
йВсяка седмица нне уреждахме 
рпо една сказка из областта 
, на литературата, работническо 

то движение, науката и пр. Ти 
то изнесе сказка за Октомври 
йската революция. В Марибор 
аз преведох „Финансовия ка
питал” от Хилфердинг. В раз- 
.игчните тетрадки които имах 
|най-напред преписвах цитати 
от „Държавното право” на 
Свободан йованович, а след 
няколко страници продължа
вах с превода на Хилфердинг. 
Иначе в нашата тайна библио
тека имахме освен „Анти-Дю- 
рниг” и „Държавната и еволю 
и и ята” още и „Акумулация на 
капитала” отРоза Люксембург, 
„Икономическата теория на 
Карл Маркс” от Кауцки, Марк 
совата „Мизерия ня философи 
ята" и „Финансов капитал” от 
Хиигфординг. В Марибор Вуйо- 
пнч за/врши превода на „Ангги- 
Дюринг”, а Тито и аз прегле
дахме ръкописа понеже Тито 
добрезнаеше немски.

Упорито работехме върху 
възстановяването на връзката 
с другарите отвън. Това бяха 
трудни времена. Партийната 
организация в Загреб бе разби 
та. Все пак другаря Тито успя 
да се свърже с една другарка, 
«оято служеше за връска с 
другарите в Запреб които не 
бяха арестувани.

Така прекара йосип Броз 
пет години в затвора.

I№483 (Белград, 12-У11-1956)А
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ НАРОДИ

2 ттШШш
процес на контакти и приятелски отношения.

(„Младост”. 22 май 1957)

Iг

IНа 14-Х1-1928 година 
зарад своята революцио 
нна дейност другарят Ти 
то бил осъден от Запреб 
ския съд на 5 години ка 
торта. Из затвора в Ле- 
поглава 
бил преявърлен в затво 
ра в Марибор.

да докла 
както и за 2

КЪМ МЛАДЕЖТА\ младо поколение. На-„Ние трябва да имаме мощно . п.__.
шнте нови поколения, конто идват трябва да бъдат всестра
нно възпитани, а чрез спорта физкултурата изобщо да оъддт 
закалени, за да могат успешно да строят своето по-щастливо 
бъдеще, за да бъдат способни да преодолеят редицата труд- 

все още стоят пред нас”.

през 1931 той

Другаря ТИТО през 1928 Iгод. НОСТИ, КОИТО
(Белград. 25 май 1957),,'В карцера «а Мариборския 

за гвенр—разправя йосип Броз 
— най-страшен струва ми се 
беше онзи ден когато през ед
на студена сутрин през малко
то прозорче заковано с дъски 
долових скрибуцанеро на един 
локомотив, който наблизо ми
наваше. С нс/по управляваше 
никакъв неопитен машинист, 
който опираше изведнъж. Та
ка постъпваше с бедната ма
шина, че ми идваше да викна 
през прозореца: „Човек, не мъ 
чн я!”

Имахме контакти и с крими
налните. Те имаха само една 
цел—да ги помилват... 

'Въпреки строгите

1още един служител, , 
се Макс Фишер, който 
жена сръбкиня. И 
■.аташе в канцеларията и ми 
изпращаше помалко за ядене. 
Един път получих от нея пар 
че торта, което разделихме на 
осем части. Същият чиновник 
ни купуваше и ябълки. Аз ги 
'слагах в крачолите на паитало 
ага и така /ги пренасях в обща
та стая. Трябваше из сутерена 

(да отида на първия етаж. Ми
навах покрай стражари и съ
ществуваше опасност от обиск 
Ге практикуваха обикновено 
„Къпане на сухо”. Свалят ти 
дрехите до голо и олед Това 
■подробно ги претърсват.

затвора действуваше и 
партиен комитет, начело на 
шойто стоеше Тито.

Партийни събрания редовно 
се устройваха един път седми
чно. За теоретическа и друта 
работа нямахме условия. Няма 
кме кинги, »ю все пак интен
зивно се работеше. Бяхме орга 
низирали курс по политическа 
икономия. Тито най-вече раз
работваше „Антп-Дюринг", пр 
Ручваше политическа иконо
мия и философия. Един път,

казваше
имаше СЪЖИТЕЛСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИ И НАРОДИ*тя често и-

% „Трудно е да се обезпечи мирното и бързо развитие 
на социализма в днешните международни противоречия и опа 
сности от нови военни стълкновения. Това е възможно един 
ствено в условията на миролюбивото и активно съжителство 
между народите и държавите различни обществени системи. 
Чрез градивното съревнование на икономическото поле, на 
полето на науката и на общественото развитие изобщо, чове 
чеството ще може да се спаси от нова катастрофа, а също 
ще може да осъзнае цоността и предимствата на новия обще 
ствен строй — социализма.”

мерки, ко
нто предприемаше управител
ят, групата на комунистите в 
Марибор успяваше редовно да 
се • снабдява с печат

*2.$
8и книги. 

За това разправя Родалюб Чо 
лаксхвнч:

„Аз работех като помощник 
счетовоииггед, а счетоводител 
на затвора беше сити студент 

Казваше се Грегорич, 
който за заплата от 900 дина- 
|ра работеше тая работа. Това 
беше страхлив човек, но въ
преки че беше кдерикзлец, той 
ни помагаше в много работи, 
понеже тогава и поп Корощец 
се намираше в интернация, та 
затова и този 
намираше, та(са да се каже. в 
опозиция по отношение на ре
жима. Най-важната услуга се 
състоеше в това, че в счетово 
|дотвен'нте книжа той слагаше 
Вестника „Словенец”. Аз препи 
овах най-важните иовгаш на 
листче, слагах това в „шлнца” 
и така занасях новините на дру 
гарите, конто жадно ги очаква 
ка. При този служител идваше

(„Борба”, 7 ноември 1957)юрист.

1По късно всички комунисти 
бяха пуснати из карцерите 
и събрани в една обща стая. 
Условията в затвора бяха т®ъ 
рде грунда и. Всички ние заедно 
не можехме ,дд получим пове
че от един до два колета на 
месец. Затова си имахме наш 
артелчик, който получения ко
лет разделяше на осем части, 
а олед това всяка част на още 
30 късчета. Това ни беше дюба 
въчната прехрана, а състоеше 
се (обикновено от парче захар 
на ден, късче сланина или не
що подобно.

Постоянно бяхме полугладни 
Щноса ни пречеше това дето 
нямахме тютюн. Имахме ед
вам по една цигара дневно за* 
осем души, от които за щас-К 
тие попов ината не пушеха. Та 
ка една цигара .разделяхме на! 
четири части. С молив означа
вахме на цигарата три черги и 
всеки ггушаше до овоята черта 
Най-оладка беше последната 
част. Затова и редът на пуше
нето
всеки да пуши от последната 
част.

В стаята имахме осем легла.
тях сламници

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВОИЧ КИ СТРАНИ
* „Нне сме дошли във пап ата страна не само, за да раз

ширим сътрудничеството, но н затова защото това е в съ
гласие с принципите на нашата външна политика за сътруд
ничество с всички страни.”В

(Москва, 6 юли 1958)клерикалец се
БОРБА ЗА МИР1 „Аз мога да кажа, че съм щаслив загдето принадлежа 
на страна и народ, който мрази войната и е готов да направи 
всичко, за да се запази мирът. Щаслив съм загдето принад
лежа на народ, който в течение на своята история толкова 
много е страдал и толкова мг ого кръв е пролял за своята 
свобода и независимост, а ник зга не е направил нещо с теж
нение да завладява чужди 1 ернтории.

I
(Постойна, 21 май 1955)

' Ч ' ■
ПОЛИТИКА, КОЯТО СИ ПРОБИВА ПЪТ

„В днешнатаобстановка принципите на политиката на 
съжителство упорито си пробиват път из целия свят и все 
повече се проявяват като ръксводни принципи в междудър
жавните отношения, — а в това отношение смятам, че няма 
да погреша ако констатирам, че отделна заслуга принадле
жи на нашите страни, които с години наред се борят за тези 
принципи, и на Вас лично господин председател”.

(Тост в чест на Неру—Белград, 1 юли 1955)

]ПРЕБИТИ
КРИЛЕ

1943
Винаги и във всичките пар

тизански поделения опашката 
на колоната мъка мъчеше с 
главата й. Постоянно се пренае 
яха думите: „Главата по-ле
ко!” — „По-полека1” — „Гла
вата стой!”

А когато колоната се пред
вождаше от другаря Тито то
ва и опашката на колоната чув

сменявахме, за да може

новини отДругарят Тито е легнал по
край съборено стъбло на огро 
мна бука. Главата е съкрил по 
край пъна. Зад него се нами
раше английският капитан Стю 
ард. Марко беше на три-чети- 
ри крачки по-далече. Остана
лите също. Когато една бомба 
засвири, кучето Лукс се хвър‘ 
ли върху Тито. Бом
бата удари в пъна, един метър 
над Тнтовата глава.

Блясък пред очите и удар в 
същият момент...

Експлозията замрачи всичко. 
Хвърли във въздуха и Тито и 
останалите, конто бяха пок
рай него.

А когато пушекът се диг
на откри няколко неподвижни 
тела. Мъртвя бяха съпровож
дащия Тито другаря Джуро 
Вуевнч и английският капитан 
Стюард. Кучето Лукс лежеше 
разпокъсано...

В далечината бръмчаха мото 
рите на самолетите. Над дру
гаря Тито се спусна дим по 
разровената пръст. Като че ли 
всичко е превърнато. Всред та
зи пустош на едно счупено 
дърво жално пищеше птичка. 
Напразно тя се опитваше да по 
лети. Стоеше на един крак. 
Другият й крак беше пребит 
от експлозията. Крилете й бя
ха повредени.

До ранения Тито се прибли
жи Марко. С грижа върху ли
цето тон го гледаше. Тито се 
усмихна:

— Добре е... А, ето, и Джу
ро и Стшарт—

— Да ти направя превръзка. 
— каза /Марко гледайки кръв
та, която течеше низ лявата 
ръка.

Дъски, а върху 
със слама, която «е се проме
ня и по три родини. Върху ле
глото нямаше чаршафи, а “ 
едно тънко одеяло лет^ 11 п°‘ 
дебело зимно време. Л^гл^ 
бяха пълна със татаби. Те осо 
бено се завираха в дъските на 
креветите. Дълго разсъждавах 
ме как да ги унищожим'. 1ай- 
но набавихме петрол, но това 

Тогава измислих- 
Взимахме 

зави

IДИМИТРОВГРАДствуваше.
—Тито язди на чело на колона 

та! — пренасяха се думите от 
боец до боец.

И всички вървяха. Без бър
зане и без спиране. Другаря 
Тито не бърза. Той често спи
ра. Вървейки разговаря с бор
ците, бодри ги. Ако трябваше 
да се побърза, за да се стигне 
на време на определеното мя
сто другаря Тито слизаше от 
коня и пеша вървеше с бойци
те. Всички бързат, а той про- 

колоната, и след

само

Аитивноот след V 

конгрес на ССРН
По всички градски и селски 

юрганизицни па социалистичес 
кия съюз се уреждат полиди 
чеоки събрания, на които чле 
■мовете от актива на препода
вателите при Общинския от
бор на ССРН, говорят за >ра 
ботата на V компрес и за ре 
шеннята му. Такива събрания 
през течение на този месец ще 
бъдат проведени в 25 населе 
ни места на Димитровградска 
та община.

Подробното проучване на 
материалите от V кюнлрес на 
социалистическия съюз ще за 
почне през есента.

не помогна, 
щс следния начин.

и в пукнатинитедъоките
рахме нагорещена жица 
ги убивахме.

^ беше:

и така

товапуска
тръгва, спирайки се от боец до 
боец. БоДРИ ги и бърза край 
колоната избивайки отново на

ят'Рпо'зШ|Ргш «а стражаря
на/вън! Боклукът— Кофата 

навън! пред.
„Трябваше добре да се 

пристигнат цървулите, за да се 
настигне другаря Тито.” — ка- 

неговите другари от вой-

Всяка сутрин изнасяхме ко
фата до клозета, изсипвахме 
а стражарят крещеше:

— По-бързо, татковото!
кладеше и 

се понасяше.

по-

зват 
ната.

През Петата офанзива с ДРУ- 
гаря Тито беше една рота от 
охранителната дружина. Бър
заха по склоновете на Зечия 
глава. Склонът беше много 
гтоъмен На върха с другаря 
Тито излязоха сагдо шестима 
бойци. Тогава те спРяха> на®- 
0 позицията и дочака-

В стаята не се
зимата трудно _ „„
Най—сетне Чолакович успя да 
издействува да купим печка 
парите, които той е подучил. 
Този печка |ка1рекохме „ОУР-трупахме Младежи-работници 

на фестивалажуйка”. Привечер се 
около нея на разговор. 

Нашият живот течеше Тази година в тържествата 
по случай 25 май рождения 
Дон /на Тито и Деня на младос 
тта, които се уреждат в Дими 
троаград за първи път ще взе 
мат участие и мдадежите-рабо 
чници от местните предприятия 
Те всекидневно се събират на 
ийршцето в Димитровград и 
се подготвят за физкултурни 

• я събор.
Тази представителна/ група 

от младеж и-работници сама по 
себе си говори за стопанските 
успехи на Дшштравград. Пре 
1ди войната в целия град няма 
ше толкова работници. Работ 
мическата младеж днес нарзв 
по със средношколската учес 
твува в физкултурния и култу 
рен живот на града.

людаваха 
ха останалите...

. По нощен дъжд и мрак 
колоната на Върхов

на Сут-

Знмно време ставахме в 
а лятио-в пет часа. През дои 
нашата ооморка беше длъжна 
да направи осемстотин книжни 
кесии. Когато ии събраха в е- 
пвя стая, направихме разпреде 
ление на работата. Едип реже 

мажеше ле-

вървеше

“н«“о вето в.». <• ;
вило иззад върховете на Пш 
ската планина, когато ДР>™РЯ 
Тито, Марко и членовете на а- 
нглийската вое». "'звоД 

връх Ми-
за два часа. Разбира се. спо
ред предписанията на затвора^ 
тази'работа ни се заплащаш^ 
Получавахме по три-четцри ДИ 
на^ на месец! За 
от тааи сума можехме да ку 
пуваме нещо от 
другата половина се зад Р 
ше, за иа ни се предаде след 
като изтърпим присъдата,

ме средства за започва- 
почтен жиаотГ — така 

Гввораша ужрввитмят.

съ
провождани
партизани избиха на „„на
линкладе. Минаваха през една 
морава изровена от бомби, к“ 
гато изведнаж се явиха геР|Я " 
ски самолети. Те се а^снах^

бомби,

Колоната отново тръгна. На 
пред вървеше другаря Тито. 
Лявата му ръка беше закрепе
на с кърпа вързана около шия 
та—

ниско и потърсиха
коит^падохТ кат0Х екеллодира Миролюб ИевтовичДругарите Тито и Рибар през НОБ„за
с рев.ЛЯ им

«4 на



Б Р А Т С?Т В;Ъ4

ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВИЯТАПред избери за_р>ботншческн_сьвети

ТЮТЮНОРАБОТНИЦИ ТЕ
сами предлагат кандидатите Из босилеградските магазини...

— Ще си купя това с ди
намото. Ерген съм, трябва 'да 
йш овети из тъмнината...

Най-отросторен. магазин засе
га е НАМА. В едното помеще
ние са наредени Х!раиителни 
продукти-шоколад, бонбони, 
марципани, различни сладка, 
компоти, захар, витамин изпра - 
Н1И зехтини в шишета, брашно, 
н до вратата сандъци с пиво, 
по евтино от това в кърчмата. 
В другата стая „Варгекс” обле 
ило, детски дрехи, ризи, бе- 
льо за жени и летните ризи 
производство на фабриката 
„Киро Фета" от Куман/ово. На 
рафтовете наредени множество 
различни платове 'от „Вучйе”, 
.Дървена звезда" .Коста Ста- 
мещсстпч” и на новата фабри 
ка от Гъ|рделпца „Единство”.

— Как с консуматорите, ид
ват ли често?

— Само преди дигащ и и полу
чихме този светло син плат и 
ото колко остана. Бяха 30 ме
тра, а сега няма за костюм о- 
ще. Овегът иска да се подно-

Въз основа на ви за пролетта, особно по-м., 
дите. ^

Напускаме Нама на кооперя 
ция „Напредък" и се отпред, 

оемеде,-,.

на изборите, 
резултатите на анкетата, упра
вителния съвет на енндикално-

окн гарнитури, гардероби, сто
пове изработка на предприя
тието „ПрепоРОД”. А цените 
им достъпни и еднакви на те
зи в Скопие, Враня или който 
п да е град в републиката. 
Транспортът и дългия път 
през Весна 1Кобнла1 не е повли 
ял върху цената на тези дома
кински погреби.

В магазина „на бай Добри 
Евтимов" заварихме домакина 

гарнитура

Работническият съвет при 
тютюневото предприятие „Нн- 
шавсзса долина" с център Пн- 
рОт. на последното си заседа
ние от 26 април взе решение 
изборите за новия работничес
ки съвет да се проведат на 21 
май т. г.

Според правилата на пред
приятието в новия работничес
ки съвет ще се изберат 25 ли-

Понастоящем в Босилеград 
има шест магазина за обслуж 
пане иа гражданството и селя 
шгте. които всеки петък идват 
от селата да купят и проДадат 
(нещо. Половината от магазини

то сдружение изготви хандн- 
датпа
обсъдена от работниците на 
предизборното събрание про
ведено на 13 мтй.

След няколко дни работни
ците ще изберат 7 свои друга
ри, конто заедио с останалите

Тази листа белиста. ме към магазина за 
ски стоки.

'Малък магазин, стеснен ощ<. 
повече от човалите със сещГ 
|Пата, огдеЙПеките е петрол 
Ковете листове и 
сечива

те принадлежат на търговско
то предприятие „Олога”, а ДРу 
гата половина на земеделската 
кооперация „'Напредък". „На
предък” като кооперация все 
повече се ориентира на изку
пуването и снабдяване произ- 

земедедоки

ичн.
земеделските 

и плугове. Но продава 
чът не се оплаква много. Об 
служша хората-на кого кзкусг 
вещ; тор ще даде, на кого «а* 
някой ще поиска плуг мотика 
и магазинчето се поизпраацГ 

Много стоки, хубави асорп,' 
мент, достъпни цени и хубава 
услуга. Тези неща заедно , 
купателната мощ на боскн" 
прадчанина бързо изпрати’ 
магазините. Но след някой па, 
застанат камионите понесли то 
вара си от Враня, Лесковец 
Скопие или Гърделица... и «Д 
.водицата купувачи отново « 
заточи — да погледне, да Се 
поразпита, да купи.

7- .. -------- -- ‘ която купуваше 
„Претисови” съдове-това пос
ледно достижение на. домакин
ската техника. Други разглеж
даха ше.вннте машини „Багат” 
и „Чепел 30”, прахосмукачки
те „Омега”. Магазинът 
пълнен със съдове, елекгричес 

'материали, железни и таб
лени кревати, стъкло и лесо- 
1нт1т... В един ъгъл няколко 
лоонпедм — „Партизан'’, „Диа 
маит". Залепил погледа си в 
тях, един 'младеж, без да обръ 
ща глава, пита продавача за 
цената. След като узна 'разли
ката ;н цените взе решение.—

11§!
Ь'01Д.1ГГСЛ1ПС
стоки, а „Слога" все повече из 
пъква като истински търгов- 

прсд'Л1рнпт11е—разширява

съсЙШ? ' 4
■

ско
търговската си .мрежа, отваря 
магазини тго селата и увелича- е пре- с по■

Па асортимента на стоките, кои 
1го постоянно се преточват от 
близките и далечни индустриа 
лнн цеитри. В скоро бъдеще 
„Слюпа” ще отвори нов мага-. 
ВШ1, в новостроящото се жи
лищно-търговско здание на у- 
1л11 иа Георги Димитров, за об
завеждането на който ще се 
изразходва около един и поло
вина милион динара.

Но да се поразоюд|гм из ма
газините...

В магазина «а „Сло1'а” при 
чичо Киро Станков,, се прода
ват конфекция и мебели. Ма
лък магазин., наблъскан до та
вана със най-различни стоки, 
ио приветлив, подреден, от При 
жливата ръка. на чичо Кирс.

Какво ли няма: готови дра 
хи .и трикотаж на „Омладшг- 
ка” ил.н „Сърбняшка”, различ
ни десени платове, докове, ко
принени и памучни тъкани и... 
найлон, нерлон... На рафтовете 
горе наредени обувки на фа
бриките „Козара”, „Борово” и 
почдолу прочутите гумени цър 
вул и туменицн иа пиротска- 
та фабрика „Тигър”.

Кой харчи толкова стока!, 
чичо Кире?

Всички-ютговаря той, харчи 
се много. Особено хубавите 
дрехи от фабриката „Гюро Са- 
лай” от Лесковец, и обувките 
Тези дни ще ни пристигне но
ва стока-детни манта, шлифе
ри, и леки обутвки за летите 
|шни. Тях най-много търсят се
га, сезонът му е...

В другата стая на магазина 
стоят'наредени спални и кухнен

|| (КНзш Щ ве-

т ш !>;
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ТЪРГОВИЯСортиране на тютюна

ца и то: 13 от пиротскня клон, 
7 от Димитровград и 5 от Ба- 
бущница. Работническият съ
вет е решнл изборите да се 
проведат поотделно по клоно
вете. Избрани са три комисии 
за подготовка и провеждане 
на изборите, какго и три коми 
ски за подготовка на избирате 
гасите списъци.

Във връзка с това оиндикал 
ното сдружение на тютюнора
ботниците в Димитровград ра 
зей усилена разясиително-поли 
псческа дейност с цел работни 
циге да се запознаят със зна
чението на изборите и с резул 
татнте на работническото само 
управление в нашата страна, 
което има вече богат десетго 
дишен опит.

На 5 май се състоя синди
кална конференция в тютюне
вото предприятие в Димитров 
Град, на което бяха изтъкнати 
ездачите на бъдещия работни
ческия съвет, а опделно зада
чите, които стоят пред работ
ниците от димитровградския 
(клон. Счщевремеино се под
черта че в повия работнически 
съвет трябва да бъдат избра
ни най-добрите и най-способ- 
шгге работници.

■Работническият съвет е ре- 
шил да се проведе една инте
ресна анкета преди да се из
тъкне листата на кандидатите 
за навия работнически съвет: 
межццу ргботниците ще се нро 
веде анонимна анкета, чрез ко 
ято те ще предложат кон от 
(работниците заслужават да бъ 
щат предложени за нов раб от 
ническн актив. Тази анкета бе 
нфаведела на .7 май. Рабопнн- 
цнте положително оцениха та
ви анкета като инструмент на 
Демокрация при провеждане

от Пирот н Бабушинца ще по 
емат в своите ръце уп.равлени 
ето на предприятието. — с отношенията не можем да бъдем доволниг.

им планове и разпределение
то на произведените стоки 
Взаимно разбирателство! на
пример, е трябвадо да съще- 
ствува между „Циле" и стри- 
челното Предприятие „Изгра
ждане”, между цеха зт пого- 

с ко
жухарското предприятие „Б- 
рагство” и пр Съдр^щичес- 
твото може да се осъществи 
и в ония случаи когато на ед
но предприятие се наложи да 
! изпраща 0В10Н търгойохл а- 
генти в другите градове на 
страната. Тези лица могат да 
свършат текущите работи и 
на останалите предприятия в 
тези градове, а не и те да 
изпращат свои служащи. По 
такъв начин, можеха да се опе 
стяват значителни суми и 
средства.

Това са все при,мерн за ло
ши отношения между димит
ровградските предприятия, ко 
ито ако в и ай-скоро бъдеще 
Не се остранят ще повлияят 
отрицателно върху икономи
ката на комуната.

'Г(рисъств.увитите се съве
щаваха п върху производк- 
.сСиобода”, и „Братство", ка
то потърсиха причините, ко
нто са предизвикали нелзпъ.1 
Деиието на производствените 
стопанските планове на тези 
предприятия. Тия планове за 
/първото тримесечие на 1960 
година са осъществени само 
с 50% („Циле" и „Свобода"). 
Директорите на тия предпри
ятия дадоха пояснение, което 
■се състои в следното: „Циле" 
и „Свобода” трябва в най-ехо 
ро време да бъдат реоргани
зирани, оащ-ото в сегашните 
помещения усяюженнят про® 
воДспесн процес невъзможно 
е ща се осъществява; слей 
реорганизирането, тези пред
приятия ще увеличат праизвод 
ствення т®мп.

'-;ДДукашчсти
йомравяш

йьшищаша

штт
дрехи на „Свобода”ви

Ду.кат е едкю от малкото 
села в Бюсклепрадоко, което 
няма добри! пътища. Такова 
положение продължаваше с 
години д-окато най-сетне 
катчанн решнха, че е иуисно 
най-напред те самите д.а на
правят вс1гамо възможно по
ложението им да се подобри, 
а след това да потърсят по- 
1МГОЩ н от общината.

В последното вреаю ду.1<ат- 
чанп организираха редица тру 
дови акции с цел да поправят 
селоккя път, който в разсто
яние на 7 клм. отвежда от 
средището на Дукат към Го 
дяма река. В а/кцннте уча

ствуваха членнвете на встнеи 
обществени .аргапизации, но 

оаобено се отличиха 
те на народната младеж. Бро 
ят на всички учас-рнащн въз 
иезе на около 300 души, ко
нтен дадоха повече от 2.000 
щрущочаса.

Днес по пътя мотат да мина 
ват коли обаче

ДУ-

В месарницата

На 11 май се състоя заседа
ние ка Стопанския съвет при 
общината на което се пове
доха сериозни разисквания по 
стопанската политика и взаим 
ните отношенията между от
делните предприятия в Лимит 
ровград. Също така бяха а- 
пализпрани производствените 
ггланюше и изпълнението на 
тия планове в прдприятията 
„Циле”, „Свобода” и „Бр>ат- 
егво”.

В доклада на председателя 
(на съвета Живко Баденюв и 
.в последвалите 
разисквания бе изтъкнато, че 
между някои предприятия в 
11?ада съществуват лоши вза
имни отношения, които отри
цателно се отразяват върху 
изпълнението на годишните 
стопански планове на самите 
предприятия и върху иконо
мическото развитие на комуна 
та изобщо. Особено за- пори
цание са отношенията между 
мЦгазините-клоттове на земе
делската .кооперация „Ниша
ва” и предприятието Гърго- 
преоераиа. 
ния се влошиха особено след 
отварянето на месопродавни- 
цата на „Ншпава”, от кога/го 
се появи теженне за нелоял
на и недругарска конкурен
ция, което никак не води към 
навременното снабдяване на 
гражданите с месо, но тъкмо 
'обратното. Тия разногласия 
нямат нищо общо с принципи 
те на социалистическата тър
говия и в най-скоро време 
трябва да бъдат превъзмог
нати.

На заседанието стана въп
рос и за един друг вид неже
лателни явления. Констатира 
се. че между' отделните пред
приятия не съществува доста
тъчно сътрудничество по от
ношение на производствените

членове

ПОВЕЧЕ АКТИВНОСТна няколтсо 
скалисти места ну>к»Н1о е взрив 
и специашан 
(разшири шосето и стаяе на-
|ПЪ1ЛПЮ ТЦ р ОХ 0(Д И М с1. П:0М10Ш. В;
такива олати и взряв дукат- 
чау^п! се надяват да нкщучат 
1от Общинския отбор.

алат, за да се И ГЪВКАВОСТ
след него

С право гражданите негоду 
ват заради слабото снабдява
не на града с млечни изделия. 
Как може да се обясни това, 

Л че Димитровград — познат ка 
то животновъден край — да 
не бъде снабден с кашкавал, 
сирене и други млечни издели 
я. И защо от друга страна ка 
щкавалът в Пирот да се про
дава по 380 динара килограм, 
в в Димитровград по 440 ди
нара?
Какво казват

са могли и могат и днес, да 
ртделяг нужното количества 
млечни изделия, които изнек 
ва градското потребление. Гра 
да могат да снабяват земвдел 
ските кооперации в Каменица^ 
в Трънски Одоровци и др., но 
починът на „Търгопрехрана” 
е бнл слаб. На тях е по-лесно 
да прехвърлят на стопанските 
фактори иа общината, че не 
се грижат за снабдяването на 
града, като че ли общината е 
длъжна да води работите на 
„Търгопрехрана”. Нима едно 
тръговско предприятие може 
да допусне да се снабдява на 
дребно по тшротските магази 
пп и тази стока да препрода
ва в овоиге? И по отношение 
на млякото въпросът не е та 
ка черен” какт-о го представ 
ляват ръководещите от „Тъ- 
гопрех|рана”. Те знаят да няпо 
мннт, че .купуваг млякото по 
55 дш!ара^ но забрявят, или 
не искат, да казват и това, че 
кравето мляко кутговат по 28 
(динара и че при приготвянето 
иа киселото мляко смесват ов 
чето и кравето в съотношение 
най-малко 7:3! Тук трябва да 
се добави и това, че продава 
чът в магазина за млечни из
делия -сам подготвя млякото и 
по този начин в същност зап 
ь.твл своя работен ден. Значи 
въпреки че цената на овчето 
(мляко е 55 динара то кисело
то мляко може да бъде по- 
евтино.

Има и други дребни работи 
:в месарниците не .винаги се на 
мнрат колбаси и салам! Кога 
един път ше се уреди зелеп 
чуков магазин? Кога в хлебар! 
ннцата ще може покрай печи 
вото да се получи и мътени
ца? Чува се, че в првдприяти 
ето предвиждат поделба на из 
вестни печалби, а от друга с-рр 
ана стоят неразрешени въпро 
си, които налага съвременната 
търговия.

Вене Николов

Г
Небрежнаст

'(ШШШ шт
беззаконие!? ]

ГЦрисъствуващиге разисква
ха й върху качеството 

1п(ро1 [заведенията на „Циле • 
„Свобода” н „Братство”, кст0 
споменаха нуждата от 
Пндеи. конгрол на стоките и 
п)Ропзвеж1дане на мостри. к0' 
ито в момента най-много се 
търсат на пазара.

Търгопрехра Тия отвоше-на”?Счетоводните и производстве
ните сметки в това предприя
тие също не вървят добре. По 
ръчки от гражданите и у.чреж 
допия та винаги 1гма в изоби
лие, цените на услугите са тв
ърде високи, ню въпреки вси
чко това четрцдестте работни
ци от „Услуга" три месеца не 
са получили заплатите си, да
же и минималния, гарантиран 
от закона доход. Общинският 
народен отбор беше отпуснал 
няколко милиона динара по
мощ на това предприятие, же
лаеше и да гарантира негово
то преуспяване чрез влогове 
в Комуналната банка, стига да 
„Услуга” нямаше голям дефи
цит от Ациапата година, но ка 
ква полза от всичко това, ко
гато наслояванията на ръково
дителите не са насочени към 
прашплння лът. Нехайството 
на административната служба 
стана ясно когато се узна, че 
не е бил подготвен елаборат 
за търсене на нужния кредит 
от околията, за каквито цели 
били прдвиденн 30 милиона ди 
нара.

Неотдавна., на разширения 
пленум на общинското синди
кално вече, в Босилеград бя- 
яа обсъдени редица слабости и 
неправилност и в работата на 
някои босилепрздски предприя 
тия, както н своеволните пос- 
тъки на някои ръководещи ли 
ца в тези предприятия, които 
нарушават механизма на наша 
та социалистическа демокра
ция.

За пример беше посочено 
комуналното предприятие „Ус 
Нуга”, «оста в последно време 
незаконно е уволнило петима 
работника. Между другото бе 
изтъкнато, че при донасяне 
на .решението за уволнение на 
гези работници не е търсено 
нито съдействието на комисия 
та за приемане и отпускане на 
работници и служащи, нито 
мнението на профсъюзната оР 
гандаацня. Един от уволнени
те, който две години работи 
като механик, най-напред бил 
прехвърлен на друго по-мзлхо 
заплащано работно място (в 
дъскорезница), а на негово мя 
сто приет да работи с машини 
те един начииающ. Не измива
ни много дни и с повия работ
ник се случила злополука. По 
същото време старият работ
ник обжалвал неправилното 
решение, но му било отвърна
то с уволняване.

Хората от „Търгопрехрана” 
се оправдават с това, че мля 
учгато изкупуват земеделските 
кооперации, от което правят 
сирене и кашкавал, а всичко 
това продават на „Стокоиро- 
мет” в Скопие. Ние сме прину 
Цени — казват те — да се сна 
б дявам е с кашкавал в Пирот 
на по-висока цена от колкото 
той се продава в самия град. 
Вината, значи, за недостига- 
те прехвърлят върху земедел 
ските коперацми. Нещо подо
бно е и със 
мляко. Цената на 
лото мляко в Димитровград е 

висока за пет динара в ора 
вненис с Пирот. Според тях 
пак е виновна „Нишава”, защо 
то тя мм продава овчето мля 

55 динара литар. Ние 
казват

по-со-

Всички обсъждани въпроси 
за тякакто н предложенията 

«ц,|цто ус!псш‘Н]о разрешаване^
ще бъдат предегавни на Р33' 
кдежшане пред яОбщ*®^11 вашотонароден отбор, 
същият трябва да дои®ое ^ 
ответните |решеяия. 
се тези проблеми да оъд първото

снабдяването с 
к и с ;е-

разиоквапи още на 
заседание на Общинския и 
'роден отбор.

по
Б_ Никого*

иоо по 
нямаме сметка тьр-

„Тъ ргопреойрана’ ’ БЛАГОДАРНОСТ __ _

Съпругата на Иван Караиванов, съюзен народен ПР 
ставител и член на ЦК на Съюза на югославските комуни 
ти, исказва най-сърдечна благодарност на всички учреЖД 
ния, училища, студентски организации и работнически к0_.д 
тиви на българското национално малцинство в ДимитрошРд 
и Босилеград, на редакциите на Братство и Свобода и 
работническите колективи в Пирот, както и на всички пит 

писмено или лично почетоха паметта на скъпия п к 
йник.

Исказвам благодарността си и на другаря - ве 
за топлите думи, произнесени от него на погребението 
забравимия мой другар и ре волюционер и 
Иван Караиванов.

говците от 
— да даваме киселото' .мляко 
по-евтнно от 60 динара.
В каво се състои същността 

на въпроса?
Деятелите от земеделските 

коперацнн опровергават-горни 
те изказвания на „Търгопрех
рана" II казват, че те не са 
проявили нужния интерес за 
анабяването на града с млеч 
ни изделия. Точно е, че, коо
перациите имат делови връз- 

, кн с „Стокопромет” от Ско- 
✓ пие пч» точно е н това, че те

„Услуга” е предприятие нас
ъщно за ежедневния живот в 
Босилеград н като такова то 
по-скоро трябва да преодолее 
сегашната криза.

ито
Славянски

чове* Iголям I

М. Мл.
1
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БРАТСТВО 6

БОСИЛЕГРАД:

Конференция на 

просветните работници
Добре наторените посеви са добри, а слабо наторените-са частично страдали

Изобщо заключението е. 
че влошилите се в последните 
дни агзюсфе>Р»ш условия от
рицателно ггоалияха на всич
ки земеделски култури к пре
дизвикаха закъснение в тях
ното развитие с Ш—20 дена. 
Такова драстично отклонение 
от нормалното развитие нссъ 
мненно ще се отрази и върху 
тазгодишния добив на някои 
от площите в нашата община.

Б. Н.

мената да никнат, трябва по
чвената ттовръхност леко да 
се бранувах а след като ра
стенията достигнат стелена с 
три листа веднага да се прис
тъпи към първото опрашване 
за да се подобри физичеоко- 

почвата и

Нашият сътрудник в Дими
тровград се обърна към един 
от инженер-агрономите на зе
меделската кооперация „Ни
шава” в Димитровград, дру
гаря Маноилов с въпрос: Как 
са повлияли последните кли
матически промени върху със 
тоянието на посевите в Ди
митровград и какви меропри
ятия са нужни, за да се запа
зи и уголеми предвидения до
бив.

то не са наторявани в достат
ъчна степен.

Нужно е да вземем бързи 
предпазни мерки, за да запа
зим културите и подобрим 
състоянието им. На първо мя
сто трябва вещната да пред
приемам едно наторяване на 
пшеничните ниви с азотни то
рове, за да засилим прехра
ната им.

Към края на миналия месец 
в Босилеград се състоя обща 
конференция на всички прос
ветни работници от Боснлегр 
адската община.

Сказка на тема „Съвременп 
ото работническо движание в 
Западна Европа” изнесе друга 
ря Асен Лазаров, секретар на 
ОК СКЮ в Босилеград. Акту 
алността на. разработената те 
ма предизвика любопитство 
у пцжеъствуващите и бе изс
лушана с внимание .

На същата конференция про 
риетните работници разисква 
ха и върху сегашното състоя 
ние на учебното дело в Боси 
допрадско във връзка със спро

вежда щата се реформа на учи 
пищната система във ФНРЮ. 
Обстоен доклад върху тези вь 
проси даде другаря Евтим Ра 
юг елов, секретар на Дружество 
то на просветните работници 
юг Воснлетрадско.

На заседанието 1 
и по провеждащата се 
товка за тържественото 
гвуванс на 25 май. Встъпнтел 
па реч в това отношение даде 
другаря Славчо Сотиров, пред 
седател на Общинския отбор 
на ССРН.

то състояние на 
предизвика т.татасъчно разви
тие на културата. Царевицата 
също така трябва да се на
храни с азотни торове,

се разшкпа 
подго 

чсс-

Другаря Маиоилов даде 
дното обяснение:

През шшалия месец вале
жите, съпровождани от студе 
ни ветрове, изобщо влошили
те се климатически 
вредно се отразиха на пролет 
ните и есенните посеви. Осо
бено изстрадаха 
култури, след това и овощни 
те градини (сливите, ранните 
ябълкови сортове и крушите), 
които особенно бяха угрозени 
бт кълните пролетни студове. 
Късните овощни 
запазени.

сле
д. тлъмино

Успешна работа 

на мировото вече
условия,

земеделските За отбелязване е, и това 
трябва да изтъкнем, че най- 
малко вреда беше 
на онези площи, кото бяха 
посеяни със по-устойчиви сор 
тове пшеница, където засява-

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ го губене на време, събиране 
на свидетели и лъжесвидетелн 
и грижа да се надхитри н про
тивника и съдията.

И започнаха да идват хората 
спореха за мери, за обиди, за 
щети причинени в нивите и 
най-често се нагаждаха пред 
мировото вече, съставено от 
селяни, близки и познаващи 
степента на вината.

През четиримесечното си съ
ществуване мировото вече в 
Долно Тлъмино е имало за ре
шаване 31 дело на спорещи се 
ляни. От този брой тъжби 23 
са били разрешени от страна 

изкуствени | на мировото вече, а осем, по- 
торове, както и на площи ко- ради несъгласие на спорещн-
нто миналата и подминалата те са били предадени на съда.
година бяха засаждани с тпне- Селяните от десеттте близки 
нпгчни култури. на Долно Тлъмино село не от

иват вече в Босилеградския о- 
колийски съд да търсят прав
да за всичко значително или 
незначително-те имат свое ми
рово вече към него се обръ
щат когато изпъкне спор меж- 

| ду хората. Колко полезно е то 
ва може да се види от една 
малка статистика на околийския 
съд. Само за една година раз
носките които направят селя
ните от Босилеградско за воде 
не на дела изнася сж°ло 72 ми 
лиона динара, като се вземат 
пред вид съдебните такси, пъ
тните разноски и други таки
ва. Тая сума се увеличава още 
повече когато се изчислят за 
губите в домакинските рабо
ти, ненавременото обработване

нанесена

Едро шарка сортове са пето е ставало в правилни ре 
Аици, а почвата наторявала 
със съответните

понеже
се случи след тези студове.

Пшеницата също 
сепната на някои площи. Уси
лените належи и низките 
мнаратури дадоха възможно
ст пшеничните култури в из
вестни райони да заболеят от 
пепелницата, 
сен и други видове гъбно-па
разитни заболявалия. Тия па
разитни гъби изтощават рас
тенията, те започват да жъл
теят и увехват, което е причи 
ма посевите да редеят. Плъщи 
гге, които са наторени с по гол 
ямо количество варовикови и 
фосфорни торове са много по- 
добре запазени, от ония, кои-

цътенето
.Едрата шарка вече не също 

ствува. Ако се появи някъде в 
света, тя няма масов характер 
и бива бърдо потушена. В ми 
шал ото обаче хиляди и хиляди 
хора, особено, деца са поспра 
дали от тави болест.

По време на ещна такава епц 
демня ша едрата шарка англи 
йокият лекар Едварш. Дженер 
забелязал, че хора, които ра
ботят около крави не заболя 
ват от шарката. Когато потъ
рсил причините за това явле
ние установил, че и кравите бо 
надуват от един вид. шарка и 
че тя може да се пренася и вр 
ъку човека. Обаче тази шарка 
хората лесно понасят, а съще 
временно у тях се създава нму 
шггет срещу едрата шарка. И 
Дженар направил опит. Малки 
ят осемгодишен Джемс Филе 

* бил първото момче, което Дже 
нер ваксинирал, пю точно зара 
зил с кравя шарка и което след 
бързото оздравяване не забоя 
яло от едра шарка.

Тозн опит на Дженер вещна 
га бил поет от лекарите в це 
иня свят, като бил наречен) ва 
кеннация, а едрата шарка от 
тогава ежегодно намалява.

Ваксинацията на Дженар 
(шос ке се прилага Медицин
ската наука е напредвала и в. 
тая област и сега ваксината се 
пощготовява .в специални заво-

така е за-

те-

Днес мировото вече в Долно 
Тлъмино не е самотен случай.

В Босилеградско гн има 17, 
защото опитът на Долно Тлъ
мино и на няколкото още по- 
стари мирови вечета, които бя 
ха образувани през миналата 
година показа, че в съзнанието 
на хората могат да се нзкорен 
ят ония отрицателни навици Да 
се мъкнат из съдовете за ни
що.

Колко то се касае да цареви 
дата, атмосферите условия 
Повлияха отрицателно в та
къв смисъл, че причиниха за
късняването на сеитбата. Съ
ществува известна опасност 
в рано засадените ниви с ца
ревица .семената по-трудно 
да покълнат, понеже студена 
та почва забавя развитието на 
семеклетките. Препоръчват се 
следените мерки:

сниповата пле-

На междучасието

В разискванията по всички 
въпроси и по поднесените до 
клади взеха участие мнозина 
от тгрксъствуващите и дадоха 
плодотворни предложения.

М. Е. преди се-

Кирил Хр. Гелев 
Д. Тлъминоче заборавих. Не .мога да скрия 

радостта си, че имам свой дом 
с големи и светли стаи и че 
сега мога да го подреждам ка 
кто си искам...

При подобни условия пов
дигнаха своите къщи и Ангел 
Вердов, Иван Стоядинов и ДРу 
ги обитатели на новата улица 
с популярното име улица „Де
тски добавъчни'1.

УЛИЦА V*-, V*-----ЗАПИСКА
Съвети„ДЕТСКИ

ДОБАВЪЧАНИ“
на полето и други.

Селяните от Долно Тлъмино 
и околните села обаче са си 
спестили значителни суми с 
разрешаването на спорните въ 
проси пред мировото вече.

А този начин на разрешава
не на споровете не бе приет ве 
днага. Мировото вече бе обра 
зувано още през месец юли 
миналата година и трябваше 
почти половин година докато 
започне работата си, т.е. дока
то селяните се решат да се о- 
бърнат към този орган за раз

Тютюно
производство

Разсаждане
УЛИЦА, КОЯТО ВСЯКА 
ГОДИНА НАРАСТВА...

В последните няколко годи
ни в Димитровград изникнаха 
като ‘гъби след дъжд множе
ство приветливи къщи напгадо 
•бавещи съвремемите жилищни 
колонии. Те образуваха три 
■нови улици: първата над бив- 
шето педагогическо училище, 
втората, е същност продълже 

улица Найден Киров,

пето на къщата, но това ни
как не значи, че деца/та ми са 
гладували. Всичко, най-нужно 
са имали винаги и бяха добри 
ученици в училището.

•Понастоящем Донко в е пус
нал под наем още едно семей 
ство и няколко ученика. Къща 
та си е обзавел с мебели, ра
диоприемник... мъките са заб
равени.

Всъщата улица ат ад Владо 
постройка свои домове и Бож
ко Димитров, Салда Йорда
нов. работник с шест деца. Ви 
томир Захариев и др.
УЛИЦА „ДЕТСКИ ДОБАВЪ
ЧНИ"

Най- подходящо, време за 
разсаждане на тютюна (при 
наши условия) е от 15 до 
30 май. Разстоянията за раз 
сд-ажането са следните — 
ва тип „Прилеп”: ред от 
40—50 ом., а стрък от ст- 
ърк 15—20 ом; за ткп „Я- 
ка” 4: ред от ред 40-7-50 см.

[ а стрък от стрък 12—15 см.
На равните със слаб на

клон: ниви се препорчва ре 
довете да се очертават е по 
■сока север-юг, а при стръ
мни площи, където същест 
вува опасност от отвличане 
на земята, редовете трябва 
да се очертават напреки на 
наклона.

Очертаването на редове
те трябва да стане непосре 
•дствсио преди разсаждане 
то. Същото се провежда с 
дървен аркер иди канап. С 
•мотика се правят малки бра 
зди. Ако почвата е много 
суха редовете трябва да се 
полеят и след това да се ра 
■зсажда.

Също така човешки трога
телни са и интимните изпове
ди иа новите жители от улица 
„Найден Киров”, които си по
строиха къщи в подножието 
на „Бучу.мад” край Градското 
шосе. Разносвачите на писмата 
и колетите вече не се ючущват. 
•когато им се наложи да раз- 
•иосят пощенски пратки с ад
рес: улица (стара, извесна) 
Найден Киров, номер — нов, 
До неотдавна несъществуващ... 
Тази улица се удължава вся
ка година и нараства с някои- 
ко «тави къщи...

Тръгнете по Градински пъти 
ще видите работници, които 
къртят скалите н разчистват 
Камънаците. Наминете след 
година и на същото място ще 
съзрете приветлива къща с 
хубава зеленчукова и овощна 
•градинка, прозорците и пред- 
шарието на която са украсени 
•с цветя... Така възникнаха, 
като гъби след дъжд. новите 
•къщи по улица Найден Киров. 
Тук се заселиха Трайко Ко
стов. Цветан Дойчев, Цветко 
Костов, Георш Колев, Душко 
[Мняижов и др,

— Канвю особено да кажа— 
отвърна на въпроса ни Цветан 
Дойчев. Най-основлото е чо
век да има смелост и да не 
щади времето и труда си. Про 
сто се съревновавах с ком
шиите кой от нас по-бързо и 
по-добре ще построи къщата 
си. Нашите трудности се уве
личавала поради скалистия те 
•рен, но, както виждате, и него 
победихме.

Над пътя е и къщата на Ду 
шко Миялков, прислужник в 
гимназията:

— Разбира се, детските до
бавъчни на стойност 9.000 ди
нара предимно съм използу
вал за построяване на къщата, 
обаче без труда на цялото се
мейство нямаше да успея. Тия 
дни си купихме и радиоприем 
юик, вода в кухнята и на дво
ра отдавна докарахме даже 
тук, на баира, въпреки, че 
много души не вярваха похг.а 
тът ми да успее.

Упорита воля и труд — то
ва бяха основните фактори, ко

1ДН.

вцгатг 1■Ш
Ваксинацията у нас се лрила 

га отдавна тю масов и пълен 
характер тя подучи след осво: 
бождението. Тези дни се про
вежда ваксинирано и в нашите 
краища и затова не е зле да 
се спрем върху някои неща, 

упътят децата и

ние на
към Градинското шосе и тре
тата е „Суггйеска” към прадока 
та 'кланица. Ш&Обитателите и собственици
те на тези къщи са работни
ци. служители, стопани и др., 
кюито след освобождението се 
преселиха в Димитровград и 
няколко ГОД1ШИ, поради липса 
на квартири, бяха принудени 
да живеят при трудни жили-

ткоито да 
кихе. -

У■Тц,4]Ваксинацията се върши само 
па здрави деца. Преди вазсси 

се върши лекарски 
на всяко дете и кога

Това не е официалното наз
вание на новата улица над дне 
шпата работилница за гумени 
цървули, но всички в Дими
тровград са свикнали така да 
я наричат, защото отдавна се 
зкарени ■мнението, че тази уши 
ца е построена благодарение 
на детските добавъчни, които 
кората като служащи получа
вали за децата си. (Ртзбнра се, 
че добавъчните парични изпла 
щания за децата са имали пол 
яма роля и апомюпнали за пов 
диганото на новите къщи. Но 
все лак те не бяха главният 
фактор. Тиулът на тия хора 
беше пай-ш аленото нещо, за 
изграждане на къщи в срав
нително къс срок.

—Досадихме се ад ад осво
бождението!, разправяше дру
гарката му 'Брана, и наехме е- 
дна стая од гарата. Колко тру 
рщо беше да се живее в една 
малка стая! Нямаше друг из-

V.

ннрането 
преглед
то се установи, че е здраво то 
се ваксинира. Важно е при ва 
кс ин «райето кожата на детето 
1да бъде чиста. Олед като дете 

вакситтрано майките тря

\ VЩИП уСШОВНЯ.
Създаде се същински проб

лем — как тези хора да се из 
бавят от нехигиеничните и <гае 
ти за окъпи пари мазета и по
луразрушени стан. Единствено 

решение бе зда се

№1 ШьшЖ ъ

то е
боа да внимппват да не овалят 
ръкава на ризката му, защото 
[ваксинираното място трябва да 

около 20 минути и то

правилно 
пристъпи към изграждане на 
нови удобни домове. На жела 
щите да строят нови къщи да 
де помощ и общинския паро- 
•ден отбор, като им подари сво 
бодни строителни 
•големина 600 квадратни метра. 
Някои предприятия дадоха на 
овонте работници и достатъчно 
„кредит в натура”, която те 
връщаха олед известно време. 
Обаче без куража, трудолю
бието и твърдата решеност на 
ггня хора да повдигнат покрив 
•над главата си, материалната 
■помощ нямаше да постигне це

4* ■.'У

Разсаждансто става с ръ- 
чюо дървено садил», което 
всъщност трябва да бъде и 
мярка за разстоянието меж 
•ду стъръкчетата те веднага 
се поливат. Трябва да се в- 
нимава да не се полива стр 
ъкчето директно. След по
ливането на стръкчето, пол 
ятата част трябва да се за
трупа с малко суха пръст, 
за да се намали изпаряване

съхне
на сянка. Много грешат ония, 
по-възрастни деца и майки, мо

ваксинпрането бър- Пргкъенати са излишните 
пътувапия

решаване на спорни въпроси.
Първите дела предизвикаха 

интерес у хората от района. 
Стичаха се много хора, следя
ха делото и оставаха доволни 
когато хората си подаваха ръ
ка и се помиряваха. Изненад
ваха се от това, че нямаше ни 
какви разноски, че нямаше мно

площи нанто олед 
шат ваксината от ръката на де 
тето защото по този начин го 
излагат на опасността да забо
пее в случаи на епидемия. След
даксинираяето майките трябва 
да внимават кожата на детето 
1да бъде чиста и да не позвол 

чеше рЗНИЧКйТЯ, 
си можеят 'дстелЧ) !ДД 

зашкхго на огврпьстите 
да поеме ъакс>»|ата' която п°" 
късно да пренесе на очите ои 

настъпят уадожеяия.

то.

Най-благоприятно за раз 
саисдане е облачното време. 
Тбгава прихващането нЯ 
стръкчетата е стопроцентяо 
За предпочитане е разсаж- 
дането да става привечер, а 
не сутрин. Разсаждането не 
шрябва да става при адъкче 
во време.

За да не се дойде до ра
злично по време узряване 
на листата препоръчва се 
разсаждането да стане е 

най-къс срок за 1—3 дена.
Три четири дни след раз 

саждаяето трябва да се на 
прави проверка на тютюне
вата парцела. Неприхванали 
те се стръкчета трябва да 
бъдат заменени с нови, до
бре развити стръкчета, ко
ито би могли да догонят 
останалите — по-рано при
садени.

ход освен и ние да се захва
нем да си посгронме свой 
дом. Когато получихме мяс
тото от народния отбор раз
полагахме само с 60.000 дина
ра. Мъжът ми, след работно
то време, работеше на лостро 
йката а аз до късно през но- 
■11.1 работех шевици, за да за
работя някоя пара. По-късно 

приеха като готвачка в ги
ни об- 
Мъжът

лта.
и да

Ако ваксината не успее пър 
ваксииирането трябва 

(ПОВТОРИ при контролния
около

Пошповчани търже
ствено отпразнували 

Първи май
Погановчани тържествено о- 

тпразкуваха Първи май. В наве 
черието на празника в селото 
се състоя народно веселие, фа 
келно шествие и митинг, а 
след това вечеринка в Дома 
на културата.

На Първи май всички пога- 
НОВЧ2ЯИ се събраха на традици 
синия общ народен обед, след 
коегго псюледва естрадна пролра 
ма и народно веселие.

На трети май в Погаиово се 
проведе преглед на културна
та и физкултурната дейност 
на целия район. Този преглед 
•влиза в рамките на празнуване 
1го на 25 май. Най-добрите но
мера ще бъдат представени на 
тържествата в Димитровград.

М. Ф.

КЪЩА ЗА 200.000 ДИНАРА1
ВИЯ 'ПЪТ, Пръв започна Владо Донков.

непрекъснат труд 
свободното време в Ра- 

и в исъснаще се отрази на детето и н 
трябва да се отбягва повтор- 
ното «аюсишфане.

Всеки ден
през
нна сутрин 
Той жена му, дори и невръс
тните деца^сгсаред силите си. 
През есента 1952 година Вла
до се пресели в повия дом, ко 
йто след годима две напълно 
обзаведе: осем лометени^ ба
ля, вода на АвоРа “ в„ ^ветя та, овошни дръвчета и цветя 
пред къщата. Като пресметна
хме колко е изразходвал „су^ 
ки пари” — без стойността ва 
вложения труд и няк°" 
нтелни материали — излезпа 
че Владо Донков е похарчил 
само 200.000 динара за постро 

къщата! Просто невероя-

вечер.

Ваксикиране орешу едрата 
шарка се върши в първата го 
днка от живота олад това в
торо ваксини райе пред тръпва 
Не на училище и треторо на че 
тпринадееелгодишна възраст.

У нас заедно с ваксинираме 
дифтерията. То про-

<ме
мназията и това малко 
ле/кчи положението.

•самичък си изработи до
грамата. .. Сега, като виждате, 
къщата е наггьлаио готова и 
ма кър и скромн/о обзаведена. 
Сега ще си купиме и радио
апарат. .. Вярвайте мъките ве

ми

тануса н .
ТНВ едрата шарка се върши 
срешу ваксинпране. Ваксината 
срещу тетануса и дифтерията се 
комбинира и се дава с инжек 
ция. Ваксикярансто се повтаря 
сред 4 седмици, а третата вак 
екна срещу тетануса и дифте 
ри ята се дава олед Две 
На тръгване о. учнлише се д 
ца. подлежащи иа задължи тел 
шу тевя болести.

нто помогнаха на мнозшза ди- 
М]|троаградски пришелш! и ко
реняци да си построят 
жилнщт. Помощта на народна
та .власт също така беше едщ* 
от основните фактори, за да 
се осъществят

нови
йка
тно! ка-__ Може би не вярвате,
зва Донков. ,но, ето, питайте 
комшиите. Разбира се, че д 
ските добавъчни са били зна
чителна помощ Щ>и изгражда*

тези трудови
подвизи.

Г. Милоше»I. Асеяое
др, г. Кестен
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НАШИ БЕЛА ПЕТЪР КОЗИЧ:I шшшI

птаг село Братковци премии е- 
те хубавата припкаща към 
Драговищица долина на Бран- 
ковската рекг, вие сте само на 
половин път към Долно Тлъ- 
мкно. Предстои ви още двуча
сов мъжки ход покрай брего
вете ва Бранковската река чак 
до самите й извори, и пред 
погледа ви ще се открие ши
рокото, според тукашна мярка, 
хълмисто поле, в което се е 
приютил кооперативния дом 
на село Долно Тлъмино. Развъ 
пнуваното поле, ако въобще 
можем да го наречем поле в и 
стнкски смисъл на думата, се 
намира на височина от 880 м>. 
над морското равнище!

Старите доошотлъминцй раз
правят, че селото преди пове
че от сто подини било само е- 
дню от мнопото махали на Гор 
но Тлъмино- Десетте къщи на

МАРНСИЧЕСКИ
АКТИВИЗЪМ 

И ДОГМАТИЗЪМ
бавени модерни машини за 
преработка на млякото.

■През 1960 година ще бъдат 
засадени 100 хектара нови сши 
вови традини на мястото на 
старите, които са 
лтрез миналата и тази година. 
Планувано е и засаждането на 
още една малинова 
върху площ от 10 хектара. По 
дготвени са елаборати за пос- 
рояваяе на еД!на модерна пти
цевъдна ферма.

Оавен това кооперацията е 
решима да отдели пари за ку
пуване на едии тритомен ка
мион, /който ще обслужва коо
перативното стопанство.

При подръжка на коопераци 
ята селяните донесоха реше
ние и за построяването на но
во училище, камъните за кое 
то вече са докарани; още се
га се пристъпва и към изкопа
ването на бунир в двора на бъ 
дещето училище.

Така под влиянието и ръко
водната роля па кооперацията, 
която е в постоянен съюз с 
рещприемчивите и събудени

те селяни, слото се преобраз
ява в култу[рик> и в икономи
ческо отношение.

кооперативният дом, което да 
де нов тласък на развитието 
на кооперацията.

Навсякъде околю 
тнвния дом са засадени овощ
ни дръвчета на площ ог 50 хе 
ктара. повечето ябълки; освен 
това 6—8 хектара са засадени 
и с малини. В засаждането на 
тази голяма овощна 
са взели участие и частни сто
пани като съдружници на коо
перацията за по-дълъг от една 
година срок. Благодарение на 
инициативата на кооперативни 
те ръководители през 1959 и 
по-ранно са засадени и други 
благородни дръвчета на площ 
(от около 200 хектара. Засаде
ни си към 5.000 овощни фвдад

на импозантната сграда на коо 
ператииния дом кооперацията 
през 1959 година е вложила 1 
/милион и 600.000 динара. Той 
сега е културно и просветно 
средище на този район от бо- 
силетрадската община. В него
вата модерно обзаведена зала 
на всеки празник, а и в недел
ните дни, се събират стотици 
хора, млади и възрастни, да 
поиграят, поговорят, гледат 
представления или народни хо 
|ра, които изпълняват младежи 
те или пионерите, или пък у- 
чнтелмте от основното учили
ще в Бистър. По-възрастните 
особено са доволни ог фол
клорната група, която подгот
вя отличния хороводец-учител 
Кирил Караджов. Някогашните 
народни инструменти — гайди

коопера-
нзсечени

„Марксизмът не е веднаж за винаги създадено уче 
една система от догми—той е теория зание, нито е

обществения процес, който се осъществява чрез по
следователни исторически фази и, следствие на т0ва, 
изисква и творческо прилагане на теорията и ней- 

по-нататъшно развитие, преди всичко обобща
вайки практиката на социалистическото развитие и 
постиженията на научната мисъл на човечеството”.

(Из Програмата на СЮК)

градина

градина (
ното

Марксизмът е всеобщ метод на познанието на света, 
обществени явления, на човешката лимност.на природните и 

Той представяна определена съвокупиост на научни теории 
и методи които откри Маркс, а неговите последователи пи 
развиха по-нататък. Като (революционно учение за радикални 
изменения на обществото, марксизмът издигна социалисти
ческите теории до степенна на една наука. Неговата сила ггро 
излиза от неговата обективност, от факта, че почива върху 
обективните закани на битието и резултатите на научните из

беше създаден като продължение 
дорог вашгапе най-добри резул

тати махала по-сетне раз раз

следвания. Марксъзмът и 
н по-нататъшно развитие на
татн из областта на философията, политическата икономия и 
социалистическото политическо учение, както и благодарение 
на критиката и /критическото превъзмогване на тия резулта- 

От времето когато Маркс и Е/нгелс бяха започнали да фо- 
рмушират своя общ мироглед върху принципите на матерна- 
лизма и диалектиката, от времето на неговото зараждане до 

л бил постоянно развиван и обогатя-
така и от техните

ти.

каши дни, марксизмът е
адй-вГр™ учени цш ‘"затова^шркедамът не е учение, което

мепеяие па действителността, в която и самият той търпи 
тмигения. обогатява се и потвърждава. Марксисткият акти- 
визъм тъкмо изтъква активната рола на Ма1рксовото учение 
в революционното изменение на обществото при условие и 
жъм това учение отношението ни да бъде активно в смисъл 
на пребродя®ане неговите ип горни оярглитчения и нидостатъ- 

Всякакъв друг вид отношение сотряма марксизма намаля- 
° к -"ЖЗ . се поевръща в пасивна телеодоги-

поставките на марксистката наука 
и причината за появата на една от

Икономичският напредък е У- 
словие за нарасналото полити

ческо съзнание

Обществено политическият 
живот в Долно Тлъмино се о- 
тличава с особена живост и ди 
(иамичност. Всяко политическо 
събрание, доклад пли сказка, 

нерядко се устройваткоито
се изслушват с внимание и ви 
1наги биват добре посетени.

На последните избори — за 
Вечето на производителите от 
записаните 
списъци граждани отсъствува- 
ха само 19 жители — всички 
или на служба вън от селото, 
(в ЮНА или на работа във вът 
(решността на страната.

ци.
ва неговия активпзъм и 

интерпретация наческа
наПру№1«ЪспънкиВанае творческия марксически активизъм
__догматизма.

Догматизмът не е ново явление в историята на обще- 
отвените становища, и на обществените идеологии. Въпреки
че неговото процъфтяване съвпада с времето на Срещните че /неговаго т 0р1ШЦИП „а множество теоретиче-

системи (на дрнмер на която и да е кофесиомалка док- 
'“,аХристиянско учение и под.). Обаче погошпшът се е 
сазвивал и в кръговете на последователните «а марксизма 
Га е появил като т. н. „маркенчещш” /догматнзтог Ха- 

оактесна черта на този догматизъм! представлява неговото 
нетвооческс> отношение към Маркс — Енгелсовото учение, 
неговото пасивно приемане на онова, което са твърдели 
Маокс и Ем/гелс и мнимото му тежение да се остане само 
ПОИ т0ва. По този начин се върви към пасивно възприемане 
и/я маркаистката теория без критическа проверка и по-ната- 
■п шното й изпитване; остава се винаги при всичко онова, 
което се намира в произведенията на марксистите класици. 
Ако за момент, макър и непълно, напра*!.ме'анализ на видо- 

маинфестпра този дояматизъм, ще видима 
Така например догматизмът се яв- 

личности. Ня-

избирателните•в

Интересът на долнотлъмин- 
ци за политическите въпроси 
потвърждават всички инструк
тори на ССРН и ръководители 
на масовите организации, кои
то посещават селото — жите
лите па Долно Тлъмино поста 
виха и искаха 
повече от 20 разнобразни въ
проси, касаещи си до различни 
обществено-политически теми, 
(през време на подготоаителни 
те предизборни събрания.

векове,
Пред кооперативния Дом в Д. Тлъмино

тъпани и 'Гъдулки (кеманета) 
сега са заьместепи с духо-ва му
знка. Древната народна носия 
/бенеареци, андерии и саи, се
га са заместени с най-съвреме 
гнт-гте облекла мъжка костюми 
и /рокли. Девойките не носят 
(коцаци, но са подстригани и 
фризирани.

Кооперацията преобразява 
селото

Променя свря лик и околно
стта па Долно Тлъмино. Земе
делската кооперация „Нагеред- 
1дък” през 1959 година е осъ
ществила ч/ист приход 900.000 
динара; миналата година се 
привърши и построяването на

По почин на кооперативния 
съвет бяха залесени известни 
части от тлъминокото плато, 
беше извършена поправка на 
пътя към Крива паланка и п/р. 
Кооперацията и бъдещето иа 

селото
Иден и планове за нови ме

роприятия, които напълно ще 
преобразят лика на този ра
йон не престават да се поде
мат и да се изпълняват.

Например ггрез настоящата 
година, кооперацията 

предвижда построяването на 
пункт за изкуствено оплодява- 
не на едър добитък (ще бъдат 
купени четири бика от монга- 
фоиска порода); ще бъдат на

(кали в самостоятелни махали 
и така се образувало нов/о се 
По — Долно Тлъмино село с 
12 махали, (разпространени вър 
сьу повървтгна от 1827 хекта
ра.

Въпреки, че тлъмннеко поле 
да се намира «а височина бли- 
згу 900 метра климатът му се 
отличава с преходни към то
плия климат черти. Затова вър 
ху тази равнинна площ могат у 
спешно и леко да се отглеж
дат зеленчуци и овощия. Дока 
то в миналото тук имало по
вече аливови, сега преоблада
ват ябълкови и крушови ово
щни градини. Лесовете са у- 
ннщожени и превърнати в ни
ви, които се засяват предимно 
с ръж, ечемик, овес, а по-мал
ко пшеница.

През тлъминокото поле в 
турско време минавал път от 
България през Босилеград аа 
Паланка; вероятно това е при
чината десетте къщи от първи 
чната махала да се разпръснат 
по-далече от шосето и да об
разуват днешните махали. Тоя 
път имал не малко стратеги
ческо значение ва турската 
държава; по него минавали 
кай-напред само пешеходци и 
коне, по-късно и воловоки ко
ли, а понастоящем той е ре
конструиран, за иа моогат да 
го ползуват и камиони. Някога 
шното малко селище-клон от 
Горно Тлъмино с течение на 
времето нарасна и се превър
на вцентър на околиите села, 
окръжени с богата и красива 
природа.

Долно Тлъмино има своя ко 
операция, в която влизат 15 о 
кални села. За довършването

разяснение на

Макър и със известно закъ
снение, поради отдалечеността 
от по големите градски цен
трове, дрлиотлъминци редов
но получават и четат „Борба”, 
„Политика”, „Братство”. „Зад 
,рута”, „Слободна реч”,
(ги вестници и списания.

Боян Алексов

вете, чрез, които се 
че ги има голямо число.
я»а във вид на издигане в култ на определени

Оказвания се взимат и като абсолюшо точни и не се 
позволява какво™ и да е корекция. Класичск пример за това 
м м.^Ггге иа Сталин, които в страните на социалистическия 
лагер се смятаха за непогрешими до неговатт смърф а които 
в края на краищата, особено олед XX Конгрес на КПСС »• 
В такава поразителна критика и в страната, която той

обаче се е задържал все още, така
себе си

1960

и дру-

лучиха

-съл
(Типичен е случая и с нацистката идеология, която лранеш 
До такава степен догматизма. та развиваше при свои подръж 
кицл ч/увство нп сля/по приемане на мислите на водачите, е 
критическото приемане на авторитетни мисли ни довежда до 
това, че станилплата вместо с факти да се доказвал с цитати 
(Оше повече когато тези цитати се взимат независимо от сво 
ята логическата цялост и с предварително поставената цел).

* Един ог видовете, чрез които се манифестира догмати
зма е и'бягане от конкретното и демагогията. Когато Юго
славия упоршо се осъжда от някои ръководни личности на 
социалистическия лагер, че върви към капитализъм и че юго 
славскнте комунисти ревизират марксизма— то не може да 
се каже нищо друго освен, че това е метод на дошаггизма 
Дематогичесмото ефектиране само е начин да се прикрие 
същността на метода.

Догматизъм също така се съдържа и в едностранчиво
то познаваннене (схващане) на проблемите. Тежнението, да

се обясни с непосред- 
енли или с класова

Р
I БРЕБЕВНИЦА
|ГРУИНЦИ & « к з

вствуват като членове на един 
ио.ч, «а едно семейство.

Бдио ог тези селища, нами
ращи се до самата гранична 
пиния е и известното босиле- 
прадсмо селце Груинци. И тук 
хората са се наели, подобно иа 
Други села в Босилепрадско. 
своето село да обкръжат с цве 
туща овощна градина, добри
ят глас за която надалеч ще се 
прочуе. Само една от н/овопо- 
вднганите овощни платации 
заема 100 хектара плот! По 
същото в/реме оголелите скло 
мове край Груинци са покрити 
с 50.000 борови и акциеви стъ 
бълца. Повече акциеви фидан
ки означават и повече пчелини
— стопански клон от който 
групи чани имат голяма полза.

Не се менят от родина на го 
дина само полските пейсажи 
край Груинци. Мени се и изгле 
дът на самото село. Най-много 
за това допринася новата учи 
пищна сграда, от кояго се чуе 
стшуташе дъл/погодишна нужда
— училищната традиция в Гру 
• шип има корените си в далеч 
но минало, от XIX век, когато 
тук се подвизаваше учения зне 
полец Кирил Танев. Обаче на
пълно нова физиономия груи- 
неките къщи и сокаци ще по
дучат, когато, а това твърде 
скоро ще се случи, пристпше 
електрическия ток от вдаспн- 
с«ата юзина. който вече се при 
ближава до Босилеград.

Пазителите на границата та- 
ползуват всичкото си свободно 
и почивно врегче да участву
ват в културния и обществен 
живот ведно с груинчани — 
взимат думата в разискванията

Странник когото пътя отвеж 
|да към някое крайгранично се 
лю бива обзет от някъкво чуд 
но вълненч1е, от чувство на не 
спокойно очакване да намери 
нещо „особено” при кората 
живеещи постоянно в селища
та край границата. Но само 
след един-два часа той е овм/к 
нал с мисълта нищо особено 
да не очаква, че и тук, както и 
навсякъде в страната, хората 
н проблемите, конто им пред
стоят за разрешаване са същи. 
Е.лн'0 е само особено — поето 
янната и интимна дружба на 
граничарите с местното насе
ление, която ги прави да се чу

подпомагат изнасянето на вече 
рннни, подготвят политически 
информации и пр.

За Б.ребевница в Димитров
градско, селце намиращо се са 
мо 200 метра от границата, мо 
гат да се кажат почти същите 
неща. И тук ново училище и 
кооперативен дом, и тук се 
препоръчва засаждането на о- 
рощни градини, които освен че 
(рното забърдско злато—въгшн 
щата — трябва да бъдат осно
вата на поминъка «а бербевми 
чаши. Електричеството тук още 
не е на дневен ред, но вместо 
него бербевничани вложи огро 
■коти усилия да поправят селски 
я път до шосето, което отива 
за мината. Пътя от мегдана на 
селото, към Мъзгош в дължи
на от 1,5 км готов до 1 май.

Успехите «а обществените 
организации е Б(ребевн/ица са 
между другото постигнати бла 
годаренне и на усърдната 
мощ на граничарите от близ
кия военен пост. - Офицерите 
често изнасят сказки на съв.ре 
менни теми за които 
владее голямо инггереоование 
между бербевничани. Гранича
рите сен/тусизъм участвувате 
подгоговяването на пиесите и 
увеселителните представления 
изнасяни в хубавата г 
новия кооперативен дом.

I
/речем, по всяка цена всяко явление да 
етвеното влияние на производителните 
борба наистина е нещо повече от догматизъм. В социалисти
ческата практика намираме факта, че „съветският опит 
приет като рецент. като калъп на всеки национален опит, 
който е обезпечил основите на социалистическото развитие.

нещата (понятията) води към 
се отнасяЕдностранчивото познаване иа

крайна пасивност, а към марксическия активизьо! 
крайно /ревизионистнчно. 1акава едностранчивост носи 
себе си и друг един вид на догматизма — отбягване от спор 
ните проблеми. По този начин не се върви към градивното 
развитие на марксизма, но се стои върху общопознатиге ста 
новчица, върху онова, което вече е дадено, което не изисква 
по-нататъшни умни и физически усилия.

Форми ,на догматизъм има, разбирт се, още много. Без 
оглед на техния вид и съдържание те винаги са противопо
ложни на градивния марксически активгоъм. Догматизмът 
приема навестим становища понеже техните творци са авто
ритетни (личности или някакъв форум) без оглед на това, 
колко тези становища са в съгласие с действителността и кол 
ко те са проверени .в практиката. Догматизмът улросгява 
учението на Маркс, а особено убива онова, което е живо в 
него, онова което постоянно расте и което трябва да се Р33- 
внва. Догматично отношение към марксизма в същност е ДИ- 
ректна (ревизия на марксизма и негация на единствено пра- ( 
вилното

Първенство н* фудболнвя подсъюз| СПОРТ |

»СПОР1 ИСТ« — »ТИГЪР« 0:3
На 8 т. м. „Спортист” прет

ърпя сериозно поражение е 
арещата с пиротокия „Тигър”. 
Тава е първото поражение на 
Димитровградс к и п отбор пред 
домашните зрители.

По време на първото полу 
йреме футболистите от дими 
цравлрадокия отбор дадскха до 
бра игра въпреки по-лошите 
теренни условия, ггРед техните 
врата, но не съумяха да изпол 
ауват няколкого изгодни голо 
ди позиции. Вината за това 
пада най-много на нападател 
«ия състав на отбора. Първото 
полувреме завърши при резуд 
тат 0Ю.

В началото на второто поду 
-време съдията отсъди едина 
десетметрав наказателен удар

в полза /на „Спортист., който 
не съумня да постигне гол и 
това се отрази и върху пси
хическото сът''•стоянне иа от 
бора на „Спортист,,. След това 
инициативата бе подета от 
футболистите на „Тигър", кон 
.тонепрекъсната нападения ус
пяха да постигнат чрез точни 
удари три гола.

Съдията Стевнч от Пирот не 
успя да държи играгга и напра 
ви /редица грешки във вреда 
на двата отбора.

‘Между състезателите на 
„Спортист” никой не се отлич 
ни особено докато в състава 
на „Тигър” изпъкваха центра 
«шият нападател и дясното кри

по

вил аги

вала на

който Ленин писаотношение към /марксизма, заТака, както е в Груинци и 
Бребетзница, така е и във всич 
ките села край границата И 
те, както и селата от вътреш
ността на ---

следното:
„Ние никак не гледаме на Марксовата теория като на 

нещо завършено и неприкосновено. Ние сме, напротив, уб*- 
дени, че тя е поставила само крайъгълния камък на онази 
наука, която социалистите трябва да движат понататък във 
всички насоки. аКо не искат да ги прегази живота-. ”

П. Козил

к.,, и», 
работят. усилено

ло.
Нешко Манойлович Мара Тасева—П. Пешев
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ЛЕТЯЩИ ГИГАНТИ Най-тихото .място в Югосла 
вия се намира в шумния цен 
тър на Загреб. Това е Аудио 
можкият център на Оторино- 
дарннго.тожката клиника на За 
гребскня медицински факул- 

: тет, който с образуван през 
I 1954 година. В него владее п- 

тннка и който притежава и спшска абсолютна 
нашият пътнически аеротран 1 Стените, прозорците вратите 
сло;от и другите предмети двойно са

изолирани. В помещенията на 
Трябва да споменем че при пъ ! цеитра няма никакви уреди за 

Р»ото установяване иа възду ; загряване, иито други електри 
I шна линия (преди 46 годим и чески уреди. Няма дори

| в САЩ) която е била дълга лекгрпчки ключове за пале 
| само 35,5 километра водосзмо не иа ламбкте. Електрически 
: летът „Беиоа” е можал да но те ламби са монтирани на осо 
; бере покрай пилота само още I беи начин. Тишината е толко 

един пътник, а това разстоя ва голяма, че дори и ония. к° 
ние е можал да измине за о- | иго симулират атувояемост из 
кояо, половин час. | тръговат от пея и проговарят

Съвременната техника дава I Подобен, но по малък от 
възможност за разрешаване него е и американският само- 
ка много въпроси, които от Пет „Боиш" 707 също четирнмо 
край са вълнували човешкия ! торен:. Дължината иа негови 
ум. В ерата ни атома човечен те криле изнася 39,8 метра 
ството създаде атоми и йодно '
Лчици, дадоразбивачн, дости- : 
тпа Луната и отмри ммого та- !
Ани на Космоса, конто бяха 
загатка от първия ден на чо- ;
,си»кото съществуване.

•Големи успехи са постигна ■ 
ти и във издух оплаваието. По 
край мносото видове реактив 
ии бойни самолети 
доха и пътнически, 
съперничат ши железниците и 
автомобилните съобщения.

Между пътническите само
лети има и такива, които с 
право могат да се нарекат •— 
летящи исполини.

Най-1,големият летящ исполин 
с съветският самолет ТУ-114 
„Русия”, който има четири мк> 
тора с мощност 48,000 КС. Той 
може да ггоберс220 пътника.
Дължината т крилата му из
нася 57 метра, дължината на 
трупа аду 47,2, а височината на 
самолета е 13.8 метра.

Ог класическия тип 
ти най-голям е ДЦ-6Б ог гина 
Дъглас, който приема 198 пъ-

самолс-

ттшгна.
дължината на трупа 41 метър 
а височината му е 11,6 м„ 
Той побира 189 пътници.

и с-

се създа 
кбито

(Димитровград)

«*
■5

| Македонският ойиум — най- 

шърсенияш в света Броят на читателите на „Братство” всекидневно се увеличава 
защото вестникът е с богато съдържание и всеки намира не
що за себе си. Четат го не само жителите на Боснлеградско 
и Димитровградско, но и тези, конто работят из вътрешно
стта на страната, защото се интересуват за развоя на своя 
роден край.

I па Щип. ЕОпиумът, от който се полу
чават многобройнн алкалоиди 
представлява скъпоценна суро 
вина във фармацевтнческата 
индустрия. Македонският опи 
ум -обаче е най-скъпо цен и 
най-търссн на световните паза 
!ри поради извънредните му 
качества и сила. Дака-ро напрп 
мор китайският опиум има 8 
морфневн единици, а турският 
10, югославският опиу(м има 
15морфиевм единици. Тъкмо 
това качество на македонски 
я опиум го прави «ай-съкп и 
стай-търсен на пазара.

Преданието казва, че първи 
те макови стъбла били изник

пали в околността 
Лик турски военачалник 
връщане от Мала Азия донел 
семето и дал да се засади. От
тук макът постепено се раз
простира на юг към Солун и 

север към Куманово. Сега 
в Македония макът се отглеж 
да в 11 района, в които клима 
тическите и почвени условия 
блапоприятствуват за неговото

1 на

младежи от нашия край,„Братство” се чете и от много 
отбиват военната си повиност. За тях вестникът е го- 

Понякога той замества и закъснелите от докоито
лямо освежение. 
ма им писма.

В едно военно поделение в 
от българското национално малцинство. Те редовно получа
ват и четат „Братство”. През свободните часове със задовол 
ство четат за успеха в строителството на своите комуни, за 
успехите на своите другари и близки, с конто заедно ще 
работят след отбиване на военната повиност.

На снимката Любчо Сентов 0т с. Кострешевци и Гав- 
онл Итов от с. Стрезнмнровцн четат „Братство като след 
това разказват прочетеното на своя другар Бакша Ремидако 
от Пула — числящ се към италианското национално мал- 

Велибор Рашков, офицер от ЮНА

— Какво се чудиш. Напролет 
всичко расте!

наЗАЩО У НАС 
ИМА МНОГО 
ЛЮЛЯК ?

Банат има няколко войници

тиреене.
Варовиковите скалисти тере 

пи в Бооилепрадскч) и Димитро 
нлрадоко обитават множество 
особанн растения, които не се 
срещат на други почви. Скали 
те създавагг специфични клима 
тнчески и адафеки условия за 
живота на редица растения,
|които са пришелци от други 
растителни райони. Например 
из планините, хълмовете и ба 
нрите на нашите области се 
срещат оумбмеш.итерански ра- 
ргения камвито са някои видо 
ще еуфорбиа, ахилеа Схайшуш 
ка трева) -и пр. а от друга стра 
на се намират и представители 
на по-оеверните предели — 
степните растння (колил, бо
жур). Но за 
те терени са характерни и осо 
бени калцнфплни асоциации 
(растителни сдружения). На 
първо място едно такова рас 
тнтелко сдруженис е Зиг1пде1иш-а, 
т. е. съвкупност от растения 
характеризирана с присъствие 
то на див люляк.

По името на люляка, който 
цъфти тъкмю в тези майски 
дни -във вид на (хубави и арю 
маткчни съцветия, много мсс 
гности са получили съотвенл 
иаззаапш. Таксша сало географ 

название е склона „Лиля-

Познато е, че опиумът е 
много търсен и за пушене в 
някои страни. В Македония о- 
баче още не е забележел олу 
чай на пушене на опиум. цинствр.

ИНТЕРЕСУВАВ Иби Щ еМОЖЕ
(урежда С. Соширов)

В иден поет роден & Боснлеградско? Среща между държав
ници на димитровград

ската гара?
На 1 юни 1913 година, в е- 

дин специално уреден вагон- 
салон, на старата царибродска 
гара се състояла срещата меж 
ду Никола Пашич тогавашен 
министър председател на сръ
бското правителство и Ив. Ге 
шев министър претседател на 
Българин. Тази среща, която 
станала в полунощните часове 
наблюдавали мнозина тогава
шни царибродчани насъбрали 
се на перона. В политическо от 
ношение резултатите на тази 
среща, за съжаление, били пе

Почакайте, сега един от наши 
те Ще скокне до Пирот за ка 
шкавал! творения”, Плачущи върби”, I та на розите”. Едно от негови 

Вечерни миражи”, «акто и ху ] те типични символистнчнн пе- 
мористичната поема „В страна | сни е стихотворението „Ема .

В село Груинци. босилеград 
роден поетът Емануил 

Димитров, който е почи- 
23 май 1943 год. т. е. 

16 години. Той е напи-

варовиковн- ско е
поп 
над на

Звонска баня в миналото?преди
сал много лирически стихотво
рения, а освен това и няколко 
поеми драми и един роман. Ха 
рактерно за неговите възгледи 
и творчество, както и за пове 

символистите, към чи 
школа той е

Когато през 1904 година би- | но да се съвещава със снеци- 
ли откопани развалините на Зво алиста-археолози. Това е гол- 
нска баня в запазения под пръ 
стта и дървята басейн били на 
мерени римски монети, една 
желязна стрела, един конник 
от бронз, един печат във вид 
на пръстен (халка) и пр. През 
1926 година в пода на този ба 
сейн била открита една тухла 
с изписан текст на латински е- 

който за съжаление не бил

яма грешка, защото всички ста 
рини са запазени със Закон от 
страна на държавата. Освен 
това старините трябва да се
реставрират не да се развалят,„ чални — двамата министър —
защото те сами по себи си не председатели на съюзни дъ- 
само, че имат научна стойност, жави не могли да се разберат 
но са и голяма туристическа по редицата въпроси, 
атракция вълнували двата братски на

рода.
И11Ш1ИЯЧ11М1М'||Ч!И!|;!т!!:(;|1Ш1:т!|1»1!ша11!Ш||1И|||1'„

чето от 
ято поетическа

са постояннитепринадлежал, 
колебания, непоследователност 
и отчужденост от живота, въ
преки че към края на живота 
си да е поддържал връзки със

ско
1каш” намиращ се межда Лука 
щцца и 'димитровградската „Мъ 
|„1ГВ1Ша”. „Услуга” в „услуга” на „Услу- коитозик,

четлив. Неотдавна управата нага”С. Крумов I
представителите на съпротиви 
телното движение. По-извест- 

стихозбирк» са: „Сънят на 
любовта”. „Юношески стихо-

Звонска баня смени старите ри 
тухли на басейна с моде

"'ППНПП1Ш1НШШ11НШ11И1ШШНШ
меки
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НЕЧУПЛИВО ЯАЙЦЕ да:
близко едно до друго и били

_, поставяни на всяко по-стратегн
на римляните, които отве> д | чеСк0 възвншние. Такива мал 

Източното царство, мина , ки военн„ крепости се намира 
през Димитровградско, | лн например при устието на

г лесният боят на Ни ' Ерма в Нишава (с. Градище),
обаю по Д . при Чиниглавци, срещу Гоин
шава. Военни укреплени , о (1ррадИЩе”)1 срещу усти

задача да охраня ето на лукаоачката река в Ни 
наблюдават дви Шава (при „Кръстато дърво) 

и пр. този укрепления по-сет- 
не били възстановявани и от 
южнославянските владетели и 
военачелници през средновеко 
висто. Остатъци от римското 
военно шосе тук-таме се намн 
рат и в „Къндина Бара”, изто

от Димитровград, Напъ- |

Прочутият голям Военен път
•Въриал се дядо Цюше от Босилеград в своето далечно 

и неговите селяни нещо «а сериозно, нещо 
майтап, започнали да го разпитват ва впечатленията, зи

не бил в Босилеград.
планинско селце към 

вал и<на
шюгго старецът отдавна

Разправил им старецът какво видял и ч-ул. 
най-м1нк>го те

•V;\— А какво
— А бе деца, свърнах в .постижтцата... там видях чу

лото. На ородата на собата тутриле оешя човеци един гол»“ 
к-реват па 1го покриле с зслеио кгдшве4а оредага му па тур! 
'ле^нобяяз яйце . па з ема до едда годаса-мит,, одкалка, па с 
нея бутаха онова яйице къмто червената патлиугшка. Тър^ад 
идни, па като се умори дава сукалката .на друг. Гака с часо

то имали за 
иат пътя и да 
жението по

■ •'-•
л ‘ шт штнего се намирали

Другаря Геор-гп Алексоф, секретар на ОК СЮК в Дк 
11 членовете на Дружеството на дташтровграш: 

ските студенти — клей Белпр ад —.на една среша, състояла 
се неотдавна в Белград, се до говориха за дейността на дру 
жеството през лятната въта« ция.

1митровград
РИМЛЯНИ 
в ДОЛИНАТА 
НА ЕРМА?

ве.

-7 МЖ 'ЛЬГЗЙ»»
е това яйце което търпи толкоз бой и пак н се чупи. Изпоти 

можаха да го счупят: чно
лно запазен калдъръм от този 
път се намира и при „Яза” — 
любимото място за къпане на

оа се ония, ама не
ИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ!

следващия брой вестник „Братство” навлиза 
във втората си годишнина от излизането. По този случай 

Редакцията се обръща към всички свои читатели (интелиген 
ти, работници, служители ученици и младежи, земеделски 
производители и други) с молба да участвуват в анкетата 
която вестникът организира под заглавите — „Имат думата 
читателите!” Очакваме читателите да се изкажат за съдържа 
нието и уреждането на вестника. За ориентировка ще ви 
поставим следните въпроси: Дали сте доволни с изгледа и 
съдържанието на вестника? Предлагате ли някоя нова ру
брика? Кои статии четете с най-голям интерес? Да ли пове 
че ви интересуват локалните или световните въпроси? Какво 
е вашето мнение за детската и младежката притурки?

Отговорите по анкетата ще приемаме до 1 юни, а 
16 юни във вестника. Публикуваните изказвания ще бъдат 
хонорирани. Затова участвуващите трябва да се подпишат 
четливо и с пълен адрес.

левия бр-Кои? Тодор Циглин оди Драговиту?
Било с това е онова иреме когато бай-Тодор Ц.юлин

от Дратюшгга дошел в града по 1Тр1П1^Воиглата механа да
Завършил .работата в съда и се отбил «в »> пагугге че
си хапне- Развързал торбата, отворил ^ нащеш
рен хляб топне е сол и пипер и щръбне от 
ли около него започнало иа се върти ^кщ^во^ю. ял
шката замитал опомисата а тосът ял, то замитало, а 
Най-сетн се расърдил човекът, грабнал тояжката си и „ 
»ил” с нея кучето по задника.

Кучето излетяло през вратата и 
пред механата:

— Ки-кюи-ки-кои?
Слушал по нашият драгавитчанин
— Кюн лн? Да запомниш кога те е 

•от Драговита! Ето кои!
И продължил да обядва. _____

нети от древни Рнмск" “ 
нтийски владетели. Измежду 
другите там са намирани и мо 
нети с ликовете на императо
рите Юлий Цезар, Аурелий, 
Константин. Юстиниян и ПР- 
Намирани са и пари на стари 

владетели. От

От
димитровградската младеж.

, БРА ТС ТВО' вестнах на 
българското малрансШво 

в Югославия 
Тек. сметка 122-70-2-188

южнославянски
това заключаваме, че котлови 
нката измежду Влашкото и о- 
доровското Ждрело е била о- 
битавана още в най-древни 
времена и че по всяка вероят 
ност там са съществували хра 
мове и преди построяване на 
манастира „Св. йован Поганов 
ски” (към края на 14 век).

започнало да к^ичи
Редактора — уредвкца: 

Марин Младенов н 
Микн Нейковпа отвърнал: 

бил Тодор Циглин *
Печатница „ГРАФИКА” 

— Пирот — те*. 20Нишавски)(Обработка: Миладин
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УЧЕБНОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАДСКО Основно училище в Г. Лисина

ДОБЪР УСПЕХ И 

БОГАТА АКТИВНОСТ
през 1887г. — 90 па сто от

чилища, към конто трябва да 
се пцжбавят и 8 преподавате
ли от гимназията и икономии е 
окия техникум. Техникума по
сещават 105 ученика, а горни
те класове от гимназията 58. В 
основните училища учат 2700 
ученика.

Жажда за просвета и овла
дяване на научните диоципли- 
иш е характерно явление за си

населението 5ило неграмотно
Статистическите сведения го
ворят, че през 1887 година в 
Краището имало само 947 пра 
мотни мъже срещу 11802 не
грамотни или също изразно в 
Проценти: 7,66% грамотни сре. 
щу 92,44% неграмотни! По от
ношение на жените положени
ето било още по-отчайващо— 
от 12,558 жени грамотни били 
само 9 В проценти този брой 
на грамотните изнася само 
0,08%.

През 1905 година положение 
та не е много по-добро. Прамот 

ни са 2,85% от жените н 
31,83% от мъжеге.

В бивша Югославия според 
сведения от 1939 година в Бо 
енлелрадока околия, която те
риториално била по-голяма от 
днешната Босилотредена общи- 
Лмаото 42 основни училища и 
едно тлд гражданско училище, 
посещавани от около 1700 уче 
ника.

Днес във всяко босилеград- 
око село съществува четири- 
,класно или осмюклаано основ
но училище. Вместо висшите 
класове на малцинствената гнм 
назия в Босилеград, сега е о- 
творен икономически техни
кум. От 1945 година до днес 
са построени десетки нови у- 
чилища като например в Г. 
Ръжана, Парадово, Грушгцн, 
Рикачево, Горно Тълмино, Гор 
на Любата, Долна Любата, Би
стър, Плоча, Назарица и пр. 
Села в Босилеградската общи- 
1на има 38 училища, въпреки 
че в състава на Босилеградска 
та община не влизат всички о- 
ння селища, конто обхващта- 
ше бившата Босилеградска о- 
колия. От 38-те основни учи
лища пет са осемгодишни и н- 
мат 80 отделения. Към тия тря 
бва да се добави и стопанско
то училище в Босилеград, кое 
то засега има само два класа, 
но предвижда се неговото пъл 
но оформяване.

В днешната Босилеградска о 
бщина работят 98 учители и 
преподаватели в основните у-

градската гимназия са положи
ли зрелостния си изпит над 
1000 ученици. От Боснлеград- 
ско от!гват да следват в разши 
чип факултети в страната годи 
шно към 300 студента. Мнози
на от тях редовно завършват 
■следването си и се распръс- 
■ кват като служащи из цяла Ю 
гославия. Боснлеградоки синЮ- 
1ве н дъщери-учители, ипжене-

[в последно време, не отива са 
■мо във висшите учебаш заведе 
ния в страната, но 'все повече 
■се записва и в средните елеци 
алпш училища и висшите педа
гогически институти.

Запланувало е в най-скоро 
бъдеще в Боснлепрлд да запо
чне строеж на нова сграда за 
икономическия техникум. За 
подготовките за построяване 
на нови училищни сгради об
щината е похарчила досега о- 
колю 10 милиона динара. Нови 
училища ще се строят и в Гло 
жие, Мусул. Милевци и др.

В1 общинския бюджет са пре 
двндеим големи средства ва у 
чебиюто дело. Докато през 
1957 година в общинския бюд 
жет бяха предвидепи 14,842.000 
Динара (целокупният бюджет 
възлизаше па 35,409.000 дина
ри) за просветли цели, през 
1960 година от бюджета са 
предназначени 41,360,000 дина
ра за същото, ©се пак трябва 
|,ца се обърне още повече вни
мание и да се отпускат още 
повече материални ародства за 
по-успешна работа на селски 
те читалища и библиотеки, за 
[културно-пропагандни и спор
тни цели и пр. Училищната ре 
форма също така изисква иззе 
стни [материални разходи за о 
бзазсясдансто на кабинетите н 
■пр, въобще повече внимание 
ог едрина па обществените и 
уи;\'.1знтед1ни орани.

Основното училище в Порна 
Лисина е просветно оредище 
за този район от босилеград- 
ската община. В него се учат 
децата не само от Пориа Лиси 
па, шо и от Долна Лисина, Го 

иДолиа Ръжани и Топ
ли Дол. То има повече от де 
сет отделения, които посеща
ват повече от 300 ученика. 
Преподавателите са 12, от ко 
ито петима имат вищее педаго 
пгчеако образование, а един 
е гимназиален професор 

учениците спортисти 
Учител по физкултура и об 

шотехпнчесюо образование е 
Геиаши Цветков 
на горнолисинските възпитани 
ци Тукашните деца много оби 
чат да играят футбол, волей 
■бол. баскетбол и други нпри с 
топка. Но същ-о така те са от
пити гимнастици 
обещание, че на физкултурния 
■преглед на 25 май в Босиле
град ще извоюват пъво мяс
то. Затова по взаимен добро 
волен договор се събират и 
■упражняват и извън редовни 
ге часове.

)га кооперация е, че рьковл 
(дителите от „кооперацията н, 
[възрастните” т. е. земедеТ 
Ската кооперация в Горна лй 
сина не показаха достатячлп 
желание да разберат вузедитена малките и да им подарят 
малко по-голяма площ за опи 
ти в селскостопанското " 
«одство.

рма

гсрои,

Успехът по предметно 
обучение

В сравнение с I полуг<здне 
успехът понастоящем е по-’ 
добър. Особено добре капре. 
ват шестите класове. Засъжа 
ле ние), трябва да изтъкнем 
че обикновено родителите ва 
по-слабите учеиици не пода- 
гаг достатъчно грижи децата 
им да се пол/рагвят и 
примерни ученици.

Учнте.ток] !ят

I

любимец

станат

колектив Се 
грижи и ИЗВЪНУЧИЛИЩНИЯ жи. 
©ог на възпитаниците ща бъ^ 
де па образцова висота. Де! 
цата редовно получават заку 
ока в училищната трапезария 
Самодейния театър е един от 
най-активните колективи 
чнлнщето. На също така д0. 
бре работят и секциите 
делиите

дали са

В у.
Изглед от Босилеград Училищната кооперация

По инициатива на упра
вителя на училището Алексан 
аър йовсв ,в начаиато на та 
зи година и в Горна Лисина 
бе образувана ученическа ко 

■ шерация
Успяла е за една учебна го 

дина да разгърне широка дей 
■:юсг. Малките кооператори си 

имат свой пчелин, градина, 
иирадавница на ученически и 
УЧИЛИЩНИ пособия И пр. В лро 

I Щвпнцата кооператорите се 
•ченяват като дежурни и всич 
хи са добри, но ирП-мнопо се 
отлики ученичката Джуржа 
А. Костова. През тази учебна 
годила стокооборотът достпг- ■ 
ча стойността 2С6.000 динара, 
■от което реализираната не- 
чшба възлиза па стойност 
25.000 динара. Най-голяма спъ 
нка в работата на ученическа

по от
- езиците,
биология, история, География 
и др.

Училищната работилница е 
обзаведена с основните мате 
риали и съоръжения, но го. 
римата заинтересованост, во-" 
Ря и зродената сръчност са 
по-важните фактори, които са 
изиграли решителната роля 
учениците от Лисина да 
чат високо политехническо о- 
бразование. В магазина 
ботнлннцата

предмети:ри, лекари, икономисти, препо 
давателп, не с никаква рядкост 
,да срещнете във всеки по-гол- 
ям прад на Югославия.

Младежта от Босшлепрдаско

новете и дъщерите иа все още 
пасивното в стопанско отноше 
1ние Боснлеградско. Цифрите 
най-добре потвърждават това 
заключение. Досега в боенле-

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ АБИТУРИЕНТИ 

ПРЕД ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ полу

на ра
и в останатите 

помещения намираме: етажер 
«си, матки столове, макети на 
училището и други 
шахматни

— Голям интерес зи природните науки —
— Съвремепого работничес

ко движение в Сърбия (Д. Ту
ЦОВ1ГЧ).

—- Октомврийската револю
ция и нейното влияй, и е в све-

Всич1К11 редовни ученици зре 
лостннци и лица. конто пекат 
задочно да полагат зрелостен 
изпит в босилетрадската гим
назия (първите са 58, а други 
те“ок<>.то 30) вършат последни

те ■кс|ректу’р11 на овопте дома 
шип работи и ще бъдат тото 
[ви да ги предадат до края на 
този месец на изпитните коми 
■спи. Всеки кандидат е мюжад 
напълно свободно да избере 
и разработи една от темите, ко 
ито е препоръчал учителският 
съвет на гимназията. Изборът 
на темите е твърде интересен 
н нагледно показва наклонос- 
ггпте на днешното младо поко 
гонене. Най-голям интерес съ 
ществува за пр!«рошлитее нау- 
оси. (Редовните ученици иай- 
много теми са избрали из обла 
стта на физиката (13), след то 
ва по биология:* (10), модема 
тика (9), история (10), химия 
(7), геопрафия и български 
(3), сръбски (2) н френски 
(една).

■Интересно е да споменем за 
главнята иа някои от избрани 
те теми:

— Делото на Никола Тесла 
и електрификацията на наша
та страна. ‘

— Ядрената енергия и нейно 
то използуване.

спрат, 
фйрурц, влакчета, 

хурки за вълна, рамк-ц за то- 
пли лехи и какво лн не още, 
което е изработила ре® носна 
та ръка «а тази младеж.

на.
— Ролята на СКЮ в нзлраж 

(татето на социализма.
—Какво са допринесли за 

1развоя на математиката В. Ге 
талднч н Р. Бошкович.

—• Изкуственеите торове и 
тяхното приложение.

— Борбата на колониалните 
изроди за независимост.

— Стопанокото развитие на 
Босндепрадската комуна.

— /Работническото самоупра 
иглени е в Югоатавия.

— Литературните връзки и 
|в>ли»ния между българския и 
сърбежи народи в миналото.

— Разбор «а „Нощ игото” от 
И. /Вазов.

— Светозар Маркович п не 
говюго дело.

— Ногощ и неговия „Гор
ски венец”.

— Сладководните риби в Бо 
силепращско.

Евтим Раигелов
,ПРОТЕКЦИЯ“НА СЦЕНАТА 

В С. ПОГАНОВО
се представят на 25 май в Ди- 
мптровград-«а прегледа на кул 
турната самодейност. ■

В изпълнение иа своите ро
ли особено се отличиха-Илшя 
Петров (Маиойло), както и 
Спасен Величков (Аким), Си- 

Илич (м/омък), Любинка

Самодейния театрален коле
ктив в с. Поганово, съставен 
от учители и младежи, предста 
ви в Дома на културата в с. 
Поганово, иа 30 април комеди
ята „Протекция” от познатия 
сръбски камедиопраф Брапн- 
слав Нушич.

■Публиката топло поздрави 
самодейците, които през този 
сезон се представиха с две пи 
есн. Макър че колективът раз
полага със скромни сили, той 
с упорита работа успя вярно 
да пресъздаде тази комедия 
на Нушич. Самодейците имат 
намерение с тази комедия да

пиша
Цветанова (Персияа), Овобо- 
да-нка Николова (Савета), Кръ 
сто Петров (Светнела®).

■Представлението проследиха 
с внимание около 800 посетите 
ли [от Погапово и околните се
па.

М. Ф. Г. Л.чснва — основното училище

която е опасно, за пилотите. 
Километрите до летиштето 
маляваяз!, но самолетът все по 
вече трепереше, обхващат ог 
дъжда и вяпра. Вече не може
ше да се задържи определена
та пооока. Вярвайки че ще се 
пробия през бурята и че ще 
мого да се спусна върху лети
щето в Рума, започнах да на- 

писочииата. Но под 
1000 етра летелгто на машината 
■беше невъзоионю. Това

По повод на 22 май-Деня на въздушните сили (Деления курс. от който по ну
жда отстъпих. Полетът вече 
продължава пет чаеа. Започ
нах да се страхувам за бензин. 
Ако полетът продължи още е- 
Инн час не остава нищо друго 
освеп-неслевию да загина! Са-

самолета. Пикирам! Бързи 
поза олелите

Ч1ЕХ
натана- нашлпщава 
норми. От бързината, гърмоте 
внцпте, вятъра н дъжиа-венч-

•лежеше Фрушка гора като де
бела свиня «а ливада. Да, то
чно така изглеждаше тя от ви 
сачцна 2.500 метра. Наблюда 
вах десетината инструменти в 
жабината и от време на време 
хвърлях поглед към черните 
облаци, които идваха от запад

На отиване полетът мина но 
рмшпно. Имах само вятър от 
дясната страна, та зарад това 
бях принуден да променя кур
са на полета за десет градуса 
(в дясно. Южно от моето на
правление времето беше гго- 
,мирно. Нашбягаваха се облаци 
те, които не бяхг опасни за 
летците.

■На връщане минавах през о 
блаците, конто не бяяа опасни 
по /првдвидання курс. Ог вре
ме на време се виждаха парче 
та от земята, черни и неясни, 
а над облаците, блестеше слън 
цето като нрез топло лято. 
|Ва1раю1метърът показваше гол
ямо възходяще и ннзхсияще 
дермическо [движение иа възду 
ха. Самолетът често „пропада
ше" за 40—50 —метра и през 
следващата секунда пак се из 
дигаше. Ко-ткого повече се 
■приближавах над летището си 
толкова повече се заспляваше 
■хоризонталният вятър, което 
ще рече. че условията за лете
не ставаха есе по-тежки. На 
стотина километра от Земун 
започна силен вятър и дъжд 
Пред мен са облаците, които 
преди малко ми се струваха да 
лечни... Те създадоха гтРед о- 
чите ми черна и тъмна завеса.

дебнат много вълнуващи и за 
живота често опасни приклю
чения.

Това което пиша не е измие 
лен разказ, но само един нс- 
пшеки фрагмент от живота на 
един летец.

Беше пладне когато се качих 
в самолета. Прогледах книга
та, която '.мн поднесе механи
кът и подписах. Приел съм ма 
шината в пълна изправност! 
Всичко е в ред. Маршрутът ми 
беше познат: Земуп—Загреб—- 
Бръчко—Земун. Цели четири 
часа трябваше да бъда във въ 
вдуха. Полет от четири часа 
представлява голяло усилие за 
|всеки летец.

Докато моторът се запрея- 
ваше наблюдавах облаците, ко 
(ито се показваха откъм севе
розапад. Като забеяяза моя по 
глел, командирът на ескадри
лата се приближи до мен и ми 
пошепна на ухото: „Внимавай 
кумулуснн облаци... бурята ка
то че лн се готви... дъжд ще 
вали! Метеоролозите предвиж
дат, че ще мине край нас, но 
все пак внимавай!”

В знак на съгласие нлммнах 
с плава .

Дадох гас и след малко се 
кГгкъснах от пистата. Изпод 
мене летяха ливадите и ниви
те. Изглеждана малки като на 
някаква картинка. И колкото 
самолетът повече се отдалеча
ваше от земята, толкова пове
че оремската равнина ми изгле 
ждаше по-еднообразна, пло
ска като тепеня. Дясно от мен

ко пука в самолета. Мрак. Не 
виждам инструментите! Крила- 
ла на самолета треперят. Ст- 

■всичио ще се 
разпадне на парчета. Чувству- 
вз(м страшен натнек въряу гър 
щкте. Като че лн изгубвам ко
манда над машината. Полия- 

на парашута... 
Тук е... бързината тройно по- 
голяма от позволената... Тря- 
бваше вече да пръсне... Пред 
очите мзи Се открива земята! 
Милата земя! Най-мнлата пла
нета! Потеглих лоста и полет
ях хоризонтално на височина 
от 200 метра.

Значи, остана:}; жив! Самоле 
тът все още можеше дт се СЧУ 
пи, можеше да се повредя, но 
смъртта преодолях!

Отслабената буря си играе" 
ше със с самолета като котк3 
с мишка, по все пак успява* 
да се наложа над машината. 
Северно от моето положение 
се виждаше град Рума! Погле
дах къде да се спусна. За ле- 
гишето нямаше време. Избрах

вятърът

'.ЮзлЬтът мтфдю плуга върху 
гърба на облаците, а моите 
ели летят 1към родни край. В 
тези мо-ментн виждах майка си 
завита е черно, виждах момиче 
то си което няма вече да чете 
моите писма, в които й пиша 
за хубостите, на полета, 

Поглеждам ту към часовни
ка, ту към компаса/ и сравня- 

това с бензиновата резер
ва. Зоислючеягие: намирам се 
близко що Рума, а бензин и- 
мам за още половин час. По 
нататъшно летене над облаци
те без шюстатачио бензин 
възможно, както и по далечен 
полеге към простори където 
няма буря. 7(а се пробивам; през 
облаците значи

руша мн се че
мн

■малявая

значе
ше да летиш в сигурна смърт. 
Насочих машината вам ръчкатакъм юг и 
започнах ща се изкачвам. Зем
ята изобщо не се виждаше. 
Дъждат тропаше по кабината. 
Бумтенето на мотора и писъка 
на бурята се съединиха е ужа 
сен вой. Продължих летенето 
само

вам

чрез инструментите и 
часовника, понеже ка)ртата не 
можеше да се използува, а ра 
пно-връзка «е съществуваше. 
Така продължих полета 
юг п постигнах г 
4000 метра. Самолетът 
жеше вече да се „качва” —мо 
торът не можеше да работи 
с малко количество въздух, ко 
ито ставаше все 
Дишането ставаше 
ко. Но, от друга 
дост. На тази височина 
същинско лятно

е не

си към 
височина ри

да отивам в 
сигурна смърт! Спускане с па 
рашут също така значи смъ|ргг!

Нещо все пак трябваше ща 
се предприеме!?

не мо-

1
по-раз реден, 
есе по-теж.

.(..3
През главата 

ната мисъл:
ми мина след- 

опнтайстрана—ра- , се да се
пробиеш през облаците. Това 
е единствения изход! Същест
вуваха десетпроцентова възмо 
животи да останеш жив!

Докато разсъждавах бензин 
ът на.маляваше. Реших се да 
се пробия през облаците. В то 
ви момеят изпитвах 
1ша се видя с родителите си и 
приятелите и да им кажа 
ледно збогом!

Нащред! Почти

На всеки младеж когато ви
соко над своята глава забеле
жи самолет трепне 
Тогава в него се явява жела- 

и той да бъде в металната

грееше
Изслънце.

пад мен гърмеше, сякаш се чу 
пеха стоманени плочи. Облаци 
ге се смесваха като уплашено 
стадо. Като се

сърцето. една орат ща където 
не може да занесе машината и

ние
птица и да плува с нея из ши- 
|хж1гге простори. Днес не е нп 
какво чудо да се кара самолет 
и да се радва младеж на кра
сотите на небесната синева. Но 

тези невиждани красоти къ
дето страстите се задоволяват

да я счупи.
След благополучното снУ®** 

«е (разгледах самолета: корю' 
сът напукнат, крилите разДР3' 
пи. опашката също...

Сега това е само спомеи- ° 
дрбии спомени имат всички 
тци!

намерих между 
слънцето н облаците погледах 
на коя страна е мирно за 
поема тази посока. За 
стие такава посока не 
Насочих машината

да желаниенеща- 
намерик. 

към севвро 
изток, за .да се зърна на опре-

пос-в
отвесно насо


