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на въстанието на народа 
оШ Черна Гора. На този 
ден гръмнаха Първите въ- 
сШанически Пушки. Черно- 
горските Патриоти обезо

ръжиха фашистките части 
на окупатора в Чеве и Вир 
Пазар и започнаха героична 
борба за свобода и По-до
бър живот. По такъв на
чин започна да се ваело- 
Шворяиа решението на По- 
краинския комитет на 
КПЮ, донесено на три дни 
По-рано за въоръжено въста
ни и включване иа Черна 
Гора в Нероднооешободи- 
ШеляяШа война а Револю
ция.

Свободолюбивия черногор 
ски народ се отзова на 
Партията. Вече в Първите 
дни на въстанието над 
30.000 хиляди черногорци се 
бореха Пед знамето на Ре- 
водуцияШа. Първите въста
ници имаха 12.000 пушки,

, 160 картечници и два ШоПа. 
В Първите дни бяха изхвър
лени оО сШроя над 5.000 
окуПатврски войника и бе
ше създадена голяма сво
бодна ШериШ ория од 10.000 
квадратни километра. Бе
ше Шова ПърбаЛптвоаодна 
територия в окупиране Ю- 
гославия и в Европа.

От ПървиШе дни на Ре
волюцията, Па до Послед
ните дни, до окончателно
то освобождение на стра
ната, ведно с останалите 
югославянски народи, чер
ногорците водеха героична 
а неравна борба Против о- 
куПаШорите и домашните 
Предатели, каШо не изгуби
ха вяра и в най-тежките 
моменти. Народът на Чер
на Гора даде в тази борба 
244 народни герои.

— изтъкна в своята реч другарят Алексанъдр Ранкович
ствс в цялост, защото раз- рноока където се намира 
ви творческите сили на паметник [на партизаните 

Ц трудовите ни хора, спло- загинали в борбата. На 
й ти ги чрез съществените сбора са говорили пред* 
Ц и обща цели на нашето ставители на [Общинския 
Ц разватие, чрез материал- отбор на съюза на бой- 
” ния, обществен и култу- ците за значението на за

рей напредък, .чрез, съз- почването на борбата сре- 
даването на социалисти- щу фашисткия завоевател. 
Ч1вското общество, наци- На партизанския памет- 
онална и социална свобо- ник бяха положени венци 
да и пълното достойнство и цветя от различните об- 
на човешката личност, в ществени и< политически 
една братска общност на организации., 
югославските народи и в 
пролетарска солидарност 
с всички трудещи се и с 
прогресивните движения 
в света..

Четвърти юли — Ден ва бореца — е отпразнувай и та- 
я година по аай-хържествеа начив в цялата ви страна. В мво- -: 
гото исторически места от въстаническите краища са се съ- 'Щ 
стояли народиН събори, на които са говорили изтъкната поли- ШШ 
тически и държавни ръководители. На гробовете на паднали- ^ 
те бойци са били положени венци от представители на Съю- Ц 
за ии бойците и на други политически и обществени оргави- Ц 
зацин. В много места са открити спомен-бюсти на падналите 1 
герои, а в навечерието на празника са се еьстояли тържес- т 
твенн събрания, лагерни огньове, многочисленн културни спек
такли и спортни състезания.

■ По случаи Деня на бореца и честването на 
вата ва КПЮ в СКОЮ и 15-годвшнвната от . 
на 32 дивизия от НОВ, се състоя народен сбор в Крижавци,
■ Хърватско. На.сбора пред около 100.000 души от Крвжевац 
и други места, произнесе реч другарят Александър Ранкович, 
Подпредседател на Съюзното изпълнително вече и Председател 
на Съюза на бойците от НОБ.
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В своята реч—другарят прояви върху взаимните 

Ранкввич направи един и добросъседски отноше- 
общ преглед на услови- ния.
ята в които се е разви- ______
вала революционната дей- НАШАТА СТРАНл ДО- 
ност на Югославската ко- ЖИВЯВА МОЩЕН СТО

ПАНСКИ ВЪЗХОД И 
РАЗМАХ НА СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКАТА 
-- ДЕМОКРАЦИЯ ,

Следва на 3 стр. ИОМЕНТАРV Iмунистическа партия пре
ди войната и през Народ
но освободително движе
ние, като изтъкна огром
ната и решающа роля на „Общият и всестранен 
Партията за повдигане на прогрес в изграждането 
въстанието и организира
не на войскови части в 
течение на НОБ. След то
ва се спря върху някои 
въпроси от вътрешната и 
външна политика на Юго 

' славня и върху някои от
рицателни прояви в поли 
тиката на източните стра
ни към Югославия, като

ЧЕСТВУВАНЕ 

ВБОСИЛЕГРАД ДУМИДругарят Ранкович

И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТдемокрация, която почива 
въ'рху двете основни ин
ституции на обществено
то ни устройство: обще- стаиието иа сръбския на- 
ственото ни самоуправле- род—идващи един след 

комуналната си- друг бяха прославени тръ- 
жествено и в Боснлеград- 
ско. В селата, които във 
време на ^освободителна
та борба дадоха своя скъп 
принос за освобождение
то на народа, в навече
рието на празника, са се 
състояли
събирания на конто, по
край изтъкване значение
то на борбата за това ко
ето днес доживяваме, 
бе почетена паметта на 
падналите борци.

В много селища лагер
ни огньове, в навечерие-

Двата празника—Денят 
на бореца и Денят на въ- Още ае е измивала еяаа го

дина от електрифицирането иа 
първото село в Димитровград
ската община. Това щастие да 
ое сдобие с електричество са 
падиа на Желюша. На знаме
нит ден-на Ден» на Република- 
та-мипалата годим светнаха 
електрическите лампи н загър 
мяха радио апарати на веселие...

Сега и оставалите села край 
далекопровода Парот — Дими
тровград, че дори и оная по- 
отдалеченнте, тряскаво еа под- 
готовят да въведат електриче
ство в домовете си.

За електрифицирането иа се
лата Гоин Дол, Лукавица, Гра
дини и други—вече много се 
приказва между хората. Спо- 
минят се акции на сеаякате 
конто трябва да намалят раз
носките около електрифицира
нето, на вай-често при това се 
забравя непосредствената роля 
на нашата социалистическа об
щност и нейната обилна по
мощ, която даде за да могат н 
домовете на тези села да полу
чат електрическо осветление.

Чува се, на пример, а това 
ие е лъжа, че селяните от Же
люша са дали над един мили
он динари за въвеждане на о- 
светлевие, знае се колко елек
трически стълбове ще пригот
вят селяните от Гони Дол със 
свои средства, а пренебрегвана 
един как значителен факт, че 
вашата общност е дала за стро 
еж на далекопровода от Пврот 
до Двмитровград-а дължината 
му е само 24 километра-23 ми
лиона динара, докато за част 
от далекопровода от Димитров
град до ^радипи—на дължина 
от [5 километра — са вложена 
средства от 10,866.000 двнара. 
Това не са мвлки сума, дори 
без тях не може нн да се за
мисли електрифициране на те
зи села в общината.

И когате заговорим за този 
илн онзи успех на края в кой
то живеем и работни, трябва 
да имаме пред вид и приноса 
на общността без помощта ва 
която не биме постигнали ре
зултатите които сега сме 
стигнали. С една дума—не би 
трябвало, когато говорим ва 
нашите собстаени залагаявя а 
някаква акция, да забравяме н 
участието на нашата соцшалш- 
отнческа общност в нея.

на социалистическото об
щество, осъществен след 
освобождението ва ико
номическото и политиче: ние н

стема.ско поле, спомогна, щото 
в едно кратко време, на
шата страна да осъшестви 
един мощев стопански 
възход и успоредно с то
ва все по-широко разви- 

подчерта вредите не тези тие на социалистическа вит,ке на

Развитието на демокра
тическите, социалистиче
ските и обществени отно 
щения даде възможност 
за по-брзо и успешно раз- 

иашето обще- тържественм

ЗАПОЧНА ВЪРШИТБАТА НА ИТА
ЛИАНСКА ПШЕНИЦА

околия то на празника, допълни
ха тържествата.

аемеделските коопераци В Босилеград, търже- 
ни дадоха обяснение че ствата по случай деня на 

добивите бореца започнаха с лагер
ни огньове на трети юли

ВИСОКИ ДОБИВИ И В НАШАТА левъдство н механизира
не на Основния съюз напроби бяха направени в 

селата: Сопот, Држина,
Бяла Вода, и в коопера
цията „Нова Мала“ в Пи
рот. Установените резул
тати са различни, но най- 
малкият добив е 3.400 ки
лограма, а най-големият 
6.300 килограма на един 
хектар. В всеки случай 
това са незапомнени до
биви в околията.

В Деловия съюв ва по-
...................................................... .......................................11Ш11ШШ1ШШ1... пшшшиш.шшшшшшпи.тшшшп

ннте площи които оа бит 
ям засети вън от коопе
рациите.

До сряда, само в общи
ните на Бабушннца и Ди- 
митровград-н то само в ра
йона на Земеделската ко
операция „Нишава“— 
почна вършитбата. В о- 
станалите райони на око
лията оа правени проби 
за установяване на доби
ва. Такива вършитби —

Жътвата яш итвлияш- 
екмя сорт пшеница е за
вършена в околията. 'О- 
станаха само стърнища 
иа повърхнина от 532 хек
тари; повече от колкото 
бяха предвидени, в нача
лото иа сеитбата. Тук не 
са внесени и иезначител-

теви разлики в 
са били резултат на нее
днаквия ювалитет на пло- вечерта 1м с партизанска 
щите, след това на ра- ’ вечер в залата на киното, 
зличните климатически у- На деня на празника пък,

Общинският отбор на съю 
за на бойците положи ве
нец на гроба иа познатия 
герой от Босилеградско 
—Славко Динев, а след

еловия които през про
летта и лятото са владе
ели в околията, както и 
на различното използва-

Следва ва 3 стр.
Л

В ТОЗИ БРОЙ: това се състояха състеза
ния по спортна стрелба, 
които организира друже
ството по спортна стрел
ба „Борец“ от Босиле
град. Вечерта, в залата 
на киното бе прожекти
ран филмът „Народноо- 
свободителната борба“.

На следващия ден се 
състоя футболна ^среща 
между одбора на Гарни
зона на Югославската на
родна армия и футболния 
клуб „Единство*.

Седми юли—денят иа 
въстанието на сръбския 
народ бе отбелязан о пар
тизански сбор в мястото 
Киистан, в планината Че-

• Балканско сътру
дничество — ко- 
мевтар

• За мината „Нова 
Ерма“

• Яупаана —
рнвортаж

• ПРОИЗВОД
СТВО НА 
ТЮТЮН

ф Вапцаров — по 
случай годишни
ната от смърта му
Интересни новини

/

ПО-

Преработка на мед „СевоПно« - Народна Република СърбияУ Комбинат за
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КОМЕНТАТОР НА ПРЕС- 
СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ :А МЕСЕЦ НА ПЛОДНА МЕЖДУ

НАРОДНА АКТИВНОСТБалканското
сътрудничете През миналия месец ю- 

гославскага активност на народното поле. 
международното поле е 
била твърде плодна. Ня
колко югославски полити
чески личности направи
ха приятелски посещения 
на някои страни, докато 
в Югославия пребиваваха 
редица представители ма 
обществения и политиче
ски живот от чужбина.

© През месец юни, Под
председателят на СИВ, 
другарят Кнрдел, напра
ви посещение на страните 
от Скаидинавия. Това по
сещение , намери отзив 
в света и бе забелязано 
по разнообразието но сво
ето положително влияние 
върху международните 
отношения. Преди всичко; 
по време на това посеще
ние на страните от Скан- 
динавия, от които една не 
принадлежи на блоковете, 
а другите две само до 
известна степен си авърза- 
ни със западния блок, още 
веднаж е проявено сери
озно тежнение, щото ме
ждународните отношения 
да бъдат освободени от 
тясната блокова ограниче
ност и да се превъзмо
гнат рамките на блокове
те които представляват 
най-голяма спънка на ми
ра, на международното 
разбирателство и сътру
дничество. Посещението 
на подпредседателя Кор- 
дел е било използвано и 
за обмен на мнения със 
социалистическите партии 
от скандинавските страни 
където класовите отноше
ния, впрочем в своята 
основа, са още капитали
стически, ко където со
циалистическите партии 
са на власт н със своята 
практична политика вече 
започват да променят тая 
основа. Наблюдавано в та 
кава светлина, това посе
щение показа колко е ну
жно едно по-широко схва
щане на международното 
работническо движение и 
какви форми могат да се 
применят в борбата за 
осъществяване на общата 
цел—социализма. Накрая 
трябва да добавим,че то
ва посещение даде още 
един тласък за заздравя
ване на взаимното иконо
мическо сътрудничество 
между скандинавските со
циалистически партии и 
ССТЮ и ССК, както и съ

трудничеството на между- славските народни пред-
ставители които бяха 

@ РАЗГОВОРИТЕ В гости на парламентарна- 
ГЪРЦИЯ, които се води- та фракция на социал

демократите. По време 
не разговорите е конста
тирано съгласие на ста- 

втората новищата по общите въ
проси за мира и за оцен
ката на досегашните раз
говори в Женева.

& ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НА ВРЕМЕННОТО АЛ
ЖИРСКО ПРАВИТЕЛ
СТВО — Ферхат Абас— 
направи посещение на Ю- 
госла-вия през миналия 
месец. Това посещение 
аа познатата личност от 
Алжир още веднаж под
чертава станонищено на 

към нашата страна по въпрбса 
за алжирската борба, а 
именно че борбата на ал
жирския народ за свобо
да и независимост е на
пълно оправдана и е в 
съгласие с духа на Хар
тата на обединените на
роди, и че войната в ал- 
жир представлява възло
ва точка която може да 
доведе до значителни ме-

Не е тайна, че Балканите са чувствителна област. Опитът 
на много поколения потвърди това. И днес в това отношение 
не се е променило ншцо. В нашата епоха, на блокови анта
гонизма, тазв чувствителност на Балканите по отношение на 
тяхната роля и влиянието върху стабилността на мира в Ев
ропа, е дори н засилена. Следователно, от развитието и по
ложението на отношенията в този район па света зависи мно
го н какви ще бъдат .отношенията изобщо в Европа, а сле
дователно и в света и обратцо.Тези ноторни истини трябва да 
се повторят само, за да се подчертае значението и нуждата 
от уреждане аа отношенията на Балканския полуостров. Мирът 
н миролюбивите отношения ва Балканите не са следователно 
„тяснн* интереси на балканските народи, въпреки че на първо 
място е техен интерес, но същевременно н важна съставна част 
на стремежите, щото световните условия да се санират н ста 
бнлъзират, а мирът да укрепне.

Няма съмнение, че основният стремеж и настроението на 
всички балкански народи е да живеят в мвр и взаимно прия
телство. Столетният опит гн научи, че недоразуменията в този 
район са били от полза винаги ва трети, н във вреда на инте
ресите на Балканите. В нашата генерация, казано на съвреме
нен езнк, то означава, че жизненият интерес на Балкаиитс е 
на практика, да се зачитат в прилагат принципите на съвме
стното съществуване, защото не навсякъде на Балканите ооще- 
ственнте системи са еднакви нито пък тъждествените режи
ми са автоматическа гаранция против възникването на спо
ровете н че във взаимоотношенията се правят опити да се от
странят венчкн онези разногласия, спорове н натегнатост, ко 
нто остави като наследство студената война и блоковата не
търпимост на Балканите.

ха между секретаря за 
външните работи Коча По
пови ч и гръцките ■ дър
жавници, прея 
половина на юни са също 
твърде полезни за сътру
дничеството между двете 
съседни страни, а разли
ките в становищата по 
отделните международни 
проблеми оа били без вли
яние върху приятелската 
атмосфера, която е вла
деела по време на разго
ворите. Този момент и 
новите споразумения по
казаха още веднаж юго
славската преданост 
политиката на активно

Ферхат Абае
ждународни стълкнове
ния.съжителство и сътрудни

чество на равноправни 
начала, както и към те
жненията да се използва 
всичко което'свързва две
те страни за съгласуване 
на становищата.

@ ЗАПАДНА ГЕРМА
НИЯ бе посетена от деле
гацията на Клуба на юго-

Още веднаж бе изтък
нато от наша страна, че 
най-разумно е да се при
стъпи към миролюбивото 
решение на алжирската 
проблема.

ф В ЮЖНА АМЕРИ
КА се намира югослав
ската Мисия па добра 
воля, която има зя цел 
да посети страните: Мек
сико, Венецуела, Хонду
рас, Костарика, Куба, Па
нама, Еквадор, Боливия, 
Колумбия, Хаити. Според, 
последните сведения тази 
мисия вече е пристигнала 
в Куба. Тя ще изпита 
възможностите зя разшир
яване на взаимните отно
шения. и. ще размени- ми
сли във връзка с актуал- 
ните международни въ
проси. Понеже тези стра
ни се намират във фазата 
на борба за национална 
еманципация и за освобо
ждение от различните от
живели форми на чужде- 
страната експлоатация,то 
разширяването на връз- 
китй ни с тези страни ще 
бъде нов принос към ме
ждународното сътрудни-
Ч6СТВО

® ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ 
СРЕЩИ и международ
ните събития представля
ват манифестация на ос
новните стремежи на ю- 
гославската външна поли
тика.

От подобно третиране на проблемите на мира на Балканите 
се налага очевидно заключението, че основна н трайна зада
ча на борбата за мнр в тази част на света, е да се тачат 
добросъседските отношения и върху тази основа да изградят 
здрави стабилни отношения. Сдруги думи, с упорито усърдие 
да се отстранят съществуващите спорове н напрежението, а 
особено да не се прави нищо което он могло да застраши 
ра на Балканите и ваенлн натегватостта в този район на 
света, Добросъседските отношения, искреного развитие ва 
равноправно двустранно сътрудничество между венчкн балкан 
ски народи, независимо от общественото устройство или по
литическите различия, поставянето на интересите на мира 
на Балканите над блоковите сметки, еанаи—ефикасният път, 
■ой то може с добрата воля на всички народи на Балканите 
да даде полезни резултати и в този район н изобщо.

Югославия винаги се придържаше къи този принцип н се 
стремеше въз основа на равноправието и взаимаото зачита
не, нъявата независимост и миролюбието, да развие възмож
но по—плодотворно съртрудннчество с всички страни на Бал 
каните. Там където имаше достатъчно действително 
а от другата страна—бяха постигнати резултати, 
вая оказваше и ще оказва своята подкрапа на всяко предло
жение, което наистина има за цел омиротворяване и урежда
не на балканските условия. Тя не одобряваше и вяма да одо
бри нито един ход, на който и да било автор, който води 
към изостряне и усложняване на отношенията на тези мери
диани, а ще порицае още повече онова, което заплашва пря 
ко с подгряване на надпреварата във въоръжението в този 
извънредно чувствителен район.

ми-

ОТНОВО В ЖЕЕЕВА

тшт
желание
Югосла-

Съобразно с тази си политика Югославвя 
наред, тъкмо от становището на мира на Балканите, вредно
стта от кампанията която се води против нашата страна от 
някой балкански страни от социалистическия лагер. Тя 
ваше от своя страна, 
шония на сътрудничество съг всички съседни социалистичес
ки страни, а че по идеологическите или политически различн- 
я може спокойно и градивно да се разисква. Отговорът обаче, 
който месеци наред получавахме беше: 
кв средства, изостряаие на отношенията с Югославия. Тъкмо 
затова в нашата страна винаги бяха поздравени изявле
нията от Изток, че „желаят нормални междудържавни 
нищения с Югославия1', Подобно бе поздравена н онази 
чаот от комюникето за пооещението на Хрушчов в Алба
ния, в което се подчертава това желание. Съвсем нормално о- 
чаквахме олед думите да последват дела, че от Тирана и дру
гите места ще престанат с изтъпленвя против Югославия и 
че последното ще бъде твърде важен принос към мира на 
Балканите.

изтъкваше месеци

На 13 юни в Женева сШново се събраха министрите 
на външните работи — ХърШър, Лойд, Кюв дьо Мюрвил и 
Громико за аа Продължат Прекъснатото съвещание, Поло
жението сега е йо-оатимисШинно оШнолкоШо беше в ония 
дни когаШо минисШриШе за Пръв ПъШ ее събраха. Покрай 
„големите чеШирма" на съвещанието се намираш и делега
циите на ДРГ и ФРГ. Очаква се становищата на минис
трите да се Приближат и да се дойде до компромисни ре
шения По редица въпроси, а особено По въпроса аа Берлин и 
По въпроса за съвещание на най-високо равнище, на шефове
те на Правителствата на СССР, САЩ, Великобритания и 
Франция. На снимката: ХърШър, Лойд и Громико'.

изтък
не желае нормални и приятелски отно-

натиск с всич-

ох-

ПЛЕНУМ НА ЦК НА БКП
Още повече, че то съвпадаше с някон други акцни и 

предложения за омиротворяване на Балканите, които безсъм
нено са полезни и добре дошли, но конто същевременно раз~ 
бират над всичко усилията за развитие на добросъседски от
ношения върху принципите на съвместното съществувание. 
За оъжалсние обаче, тъкмо тезн дни се стигна огнова до гру 
бн в твърде вредни нзтъпления против нашата страна, 
да се каже, докато
тнранокото съобщение. Например, през последните 
днн Енвер Ходжа нападна грубо Югославия изопачавайки кле

живков маза 31 нуждата от КОЛЕК
ТИВНО РЪКОВОДЕНЕ

Пленумът на БКП, който се съ
стоя на 10 юлн в София, е ре- 
шил щото през октомври, но

ември н декември тази година, , роля и да Се облегаме иаключн
и януари и фебруари следната телно върху този апарат* каза 
година, да се състоят пленуми Живков на пленума. Той гово- 
на ЦК на които да се разисква 
върху въпроси из областта на 
строителството, индустрията, за

тека 
мастилото от 

десетина
още но е изсъхнало

рн н върху въпроси из споме
натите области иа стопанството 
по конто ше се разисква иа на- 

платите, търговията, обществе- вестевнте пленуми. Ивнасайхи 
ната прехрана, и животновъд
ството. Върху тези проблеми от 
стопанския живот ще се рази
сква във всички партийни ор
ганизации и между трудещате

Ш духа времетоветннчески нейните становища. Тези аападки са отправени 
същата^ онази част, в която той е говорил за желанието иа 
Адбанияа* да запази

в

данните за изпълнение иа пла
ва през първото петмесечна на 
тази година, Живков изтъкна 
че той е изпълнен в областта 
иа индустрията с 100,9 процен
та. След това той добави, че 

За пръв път ЦК на Българ- предприятията които не са вз- 
свата комунистическа партия пълнили плана са ощетили на- 
обнародва по-подробно програ- родното стопанство с 600 ма
мата на своята дейност. Успоре- лнона лева. В ослаотта на отро 
«о с това първият секретар на ителството, до края иа месец май 

ч на БКП Тодор Живков планът е изпълнен с 30 проиен
много дълго е обяснявал нуж- та, макар че е трябвало да се 
дата от колектианост в работа- изпълни най-малко с 42. до 43 
та, както на ЦК, така -н във процента. В индустрията, поео-
всичкн ръководства на парти- чн Живков, особено виимавяе
Я1Л> тряава да се обърне ва ояезя

нормални държавни отношенияа с Юго
славия". Очевидно, безогледните нападки срещу 
страна за Енвер Ходжа означават „нормално положение".

една съседна

Подобно становище и политика не само че не доприна
ся за мира на Балканите н че означава внасяне на елементи

неминуемо 
предложения нап-

ое.

на студената война в този район, но безсъмнено 
хвърля известно съмнение и върху всички 
равенм тъкмо от тази страна за уреждане на положението на 
Балканите. Подобни нападки срещу нашата страна в послед
но време се отправят н от българския печат и радиото. Край 
но време е, ако наистина се желае мир на Балканите, 
постъпва в духът на подържането в развитието на добросъсед 
ски отношения и равноправно сътрудничество в този район. 
Затова трябва да държат сметка

да се

онези, които продължават да 
защото то е несъвмес-

„Практиката каквато 
в миналото, че заседанието 
ЦК се подготвяше

предприятия конто не изпълв- 
на яват плана. Той подчерта, че

кръг хора, от апарата°ГнаН Цк“ ТрЯбВа Дв С* °бърм п°-голЯ“° 
от правителството и от центра- внимание на механнаацията в 
лнвте учреждения, тъй да се производствения процес на опе- 
енк* — атпа°л=.°Т паРтият* * «« цналиаацвя на кадрите в на 
се намани!1 Разбира™*™*^* - *00иеР*,*ият« *«жду предприЯ-
ята на апарата не трябва да се 1ИЯТ* ®* да се уклони евенту- 
подцеиява, но неправилно • алното н ненужно удаояяляя 
също да се преценява неговата на мншиня н съоржеяяя.

имахменападат социалистическа Югославвя, 
тимо с проявените желания в предложенията 
положението на Балканите.

ва уреждане на

• — Приготви статия аа Югославия- 
сътрудничество по държавна 
по всички линии I

в първата част пиши аа . 
линея/ а във втората — нападай
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ИЗ РЕЧТА НА АЛЕКСАНДЪР РАНКОВИЧ
ДЕН НА ТАНКИСТИТЕНе може да ее говори за мир на Балка 

иите докато се напада нашата страна
Продължение от 1 стр.

В това наше обществе
но развитие от особено 
значение са новите обще
ствени отношения

делието, чрез неговото 
модернизиране и по-голя- 
ма производителност на 
труда да се постигне по- 

и ико; голям стандарт и по-до- 
номическата политика ко- бър живот и 
ято в миналия период ра- трудещ се селянин“, 
зви производителните си
ли на страната ни чрез 
индустриализирането — о-

цели, в кампанията се у- тази кампания, която во- 
потребяват такива сред- дят срещу нас, вреди на 
ства и такива методи, ко- борбата за мир. 
ито не са позволени ме
жду страни с нормални дължи другарят Ранкович 
междудържавни отноше- —ние през цялото време 
ния. За тази единадесет- останахме последовател- 
годишна кампания е хара ни на нашите изявления и 
ктерно и това, че тя цо- становища. Но не мина 
стояно и винаги отново един месец и се показа, 
трябва да се подгрява и че кампанията пак е за- 
да й се дава подтик, все- почнала да получава сво- 
ки път да се констатира ята стара форма. Още по- 
че на югославския „реви- вече, ако се съди по ос- 
зионизъм“ са нанесени тротдта на нападките, те 

страни „смъртоносни удари“, а к«то че ли настояват да 
социалистическа веднага след това отново наваксат онова което са 

и която отно- да се заключи, че той пропуснали. Някои най- 
во 1 води към заостряне на представлява „главна о- отговорни албански ръко- 
и на така натегнатите ме- пасност“, която не тряб- водители в последно вре-

ра да се пренебрегва и ме нападнаха няколко пъ- 
протнв която трябва да ти Югославия, служейки 
се бори с всички средства, си с най-брутални изрази. 
Без оглед на това кой как Ние, югославските кому- 

правнми подстрекатели, ка ще схване, но съв,сем то- нисти, с целия народ, тол- 
то по някаква логика, не чен е фактът, че кампа- кова сме свикнали с този 

заради нещо — в нията против Югославия дъжд от различни изра- 
състояине да почакат ни е станала „шаблона и не- зии неоснователни напад- 
толко колкото е нужно ефикасгаа“ макар че се ки, че вече нищо не мо
да изсъхне мастилото на „стреля“ с най тежки о- же да ни изненада от тя-

ръжия. На нашите трудо- хна страна. Но остава ни 
ви хора всичко това е по- или да се учудваме или 
знато. Аз нямах намере- да се удивляввме на те

хните изявления, че са 
мобилизирали цялата си 
партия за окончателното 
унищожение на югослав
ския „ревизионизъм*. Все 
пак най-напред би тряб
вало да им позавидим, че 
толкова бързо са успели 
да завършат и, разрешат 
своите държавни и обще
ствени проблеми.

„Както е познато—про

за нашия

I оворейки за отноше
нието на другите страни 
към Югославия, другарят 

сновата на целокупното Ранкович каза: 
бъдеще развитие. По то
зи начин бе създадена 
мощна база на вече раз
битото ни общесто и об-

Танк—булдозер на работа
,.Позволате ми да ка

жа няколко думи и за по 
зватата кампания, която 
пак се подгрява от някои 
социалистически

заповед на Мар-На 16 юли 1944 година, по 
Тито бе образувана първата танкова част на 

нашата народноосвободителна войска — Първа, 
танкова бригада. Тая дата, под името Ден на тан
кистите, стана празник на нашите танкисти. Фор
миране на танкови части в НОВ е свързано с раз
витието на народноосвободителната война и запо
чва в историческите дни на 1941 година когат» 
партизанските отреди отбеляЗаха първите крупни 
победи. Първите танкове на НОВ са били превзе
ти от неприятеля. Тези танкове веднага са изпол
зувани срещу неприятеля. От средата на 1944 го
дина танковите части израстват като значателна 
сила и участвуват в борбите за окончателното о- 
свобождение на -страната ни. След войната бе фор
мирана Първа танкова армия, начело нД която 
беше генерал лейтенант Петър Драпшин. Следво
енното развитие на танковите части върви успо
редно с развитието на цялата боева техника на- 
Армията ни. Огромно число млади войници мина 
през тези части и-получи съответен боеви опит 
за защита на Родината.

шал
ществени отношения, ко
ито обезпечават все по- 
силно и по-хомогено раз- Югославия 
витие в посока на съада- 
ването на социалистиче
ско общество и на по-до
бър живот на 
хора.“

Понататък другарят 
Ранкович говори за пови
шение на производството 
в областта на земедели- са 
ето, като изтъкна* че то 
отбелязва значителни ус
пехи в достигането наин-

срещу

ждународни отношения, 
нашите Интересно е да се почер- 

тае при това, че -нейните 
носители и вечно непо-

дуст.риалното ни разви- документите които тър- 
тме благодарение иа ори- 
ентировката за създаване 
на модерно земеделско 
производство с помощта 
на съвременна органнзаци- 
на работа и прилагане на 
агротехнически мерки в 
обществения сектор на зе 
меделието, в кооператив
ните стопанства и в пло-

жествено и собственоръч
но подписват.

На вас много добре ви 
е познато развитието на 
тая чудна кампания и ней 
иите основна^черти. Тя е, 
впрочем, отдавно вече ,за 
мислена и безспирно се 
движи, по-бързо или по- 
бавно, според нужда, по 

шате на частните произ- една, така да се каже, 
водители -— кооператори, кривуличеща линия, с на- 

В продължение на ре
чта си той каза:

„Политиката, която во
дим по отнншение на зе- 

' меделското стопанство, не 
се състои в това да се 
ликвидира частното земе
делско имение, големина
та на което е определена 
чрез аграрния максимум, 
нито пък да се уни
щожи трудещия се се
лянин чрез модерното 
развитие на социалисти
ческото стопанство. Стре- изграждането на социали- 
мленията са други: чрез зма в своята страна. В ва- 
общото развитие на земе висимост от поставените

Честване на 4 юли 

в Д. Невля
взеха участие младежите 
от тоя край.

Същия ден се състоя и 
волейболна среща между 
отборите на младежите 
от селото и граничарите 
от поста.

По случай Деня на бо
реца младежите от село 
Д. Невля, придружени ог 
останалите жители, 
ставиха венци на въапо- 

на за-

правление да дискредити
ра напълно ’ Югославия, 
нейната външна и вътре
шна политика, нейните 
успехи в борбата за мир 
и международно сътруд
ничество, както и нейния 
авторитет който е пости
гнала с тая си политика. 
Тя също така има за цел 
да омаловажи, дори и да 
отрече, успехите които 
народите иа Югославия 
постигнаха в борбата за

Когато вземем под вни
мание, другари и другар
ки, че тези дни успоред
но се води кампания в 
България, Чехословакия 
и още някои страни, то
гава е ясно че по-раншни 
те изявления не са били 
доброжелателни по отно
шение на Югославия, но 
само определени такти
чески ходове- зависещи 
от нуждите на политичес
кия момент. Неразумно е 
например да се говори за 
„акция на мир“ на Балка
ните, а същевременно да 
се напада социалистичес
ка Югославия, която в 
света е позната като по
борник за мир. Що се 
отнася за нашета стано-

по-

мгнателната плоча 
гиналите бойци през вре-

войната от 1941 — Привечер честванетоме на 
1945 година.

Също така бяха поста
вени цветя и венци вър
ху гроба на граничаря 
Милан Милентиевич, ко
йто е убит на границата 
през 1951 година.

Бе организиран и пар
тизански марш в който

се превърна в народно ве* 
С. С.селие.

Изложба на Димитров
градски художници
Нашите художници^ от 

Димитровград , (Методи 
Петров. Божа Асенов и 
Душко Бишчан) предста
виха се във Враня с ко-ЖЕЛЮШАНИ 

на работа лективна • художествена' 
изложба. Изложбата бе 

На едно събрание, през ‘организирана от Култур- 
януари тази година, сел- но_пропагандния център 
яните от Желюша реши- к
ха да изградят пътя Жел- във Враня, а във връзка 
юш8—Поганово на дъл- с чествуването на Деня 
жина от 3 километра. на Бореца и Деня на сръб- 

В досегашната работа ското въстание. Изложба- 
селяните са дали 1.400- та бе б е приета о1< 
трудодни и изградили са , • к у
няколко стотици метра любителите на изкуството

във Враня.

шш Из дните на Н05 — народ
ният герой Стеоо филипоиич 

пред обесване внще по тъй наречената 
зона на мир на Балканите, 
за стремежа за създаване 
на безатомна зона на Бал 
каните, Югославия е има 
ла винаги ясно и недвус
мислено мнение. И не са
мо мцение, но и нейната 
политическа практика1 и 
акциите на Балканите и-

ние да говоря за това, но 
в цялата световна общес
твеност е забележено 
смиряване на тази кампа-

Комунат* е основната полнтическо-териториалпа ерга- 
ниаация на самоуправлението на трудещия се народ и ос- 
навната обществеио-икономичесиа общност на населението 
от нейната теоиторкя. Комунистите трябва да обърнат осо
бено внимание на развитието на комуната.

Като основна обществено-икономическа общност, кому 
онаан клетка на общестиевия организъм, в която се

ния по време на посеще
нието на д-йржавио - пар
тийната делегация от Съ
ветския съюз иа Албания,
Тогава бяха дадени изяв- мат миролюбив характер 
ления които навестяваха въобще и поотделно към 
по-добри отношения с Ю- всяка страна. Ако прино- 
гослааня. В декларацията сът йа другите страни за 
която подписаха в Тирана защита на мира би бил 
стои и следното: „Двете като нашия, тогава е ясно,

че Балканите би били 
безатомна зона. Югосла-

ната еустановяват отношенията на производството, разпределението 
потреблението и другите основни всекидневни обществени 
отношения м.жду трудещите се. Самоуправлението на труде
щия се народ в равни области иа обществения живот дава 
демократична структура на комуната и я прави основна и 
най-типична организация на самоуправлението на териториал
на основа.Понеже в комуната трудещнта се в едно н също време се 
явяват и като производители и като потребители, и като но~ 

на усилията по издигането на производителните сили
основната об-

нов път.
Селяните от Желюша 

напълниха своята норма 
и изразиха желание да ра- ^БЪЛГЗРСКИ СВЛСКОСТО*

пански специалисти 

у нас'..... " -сители
и общия материален стандарт, комуната е н 
щност, в която се съгласуват индивидуалните и колективни 
интереви-В рамките на единната югославска стопанска област, 
на базата иа общия стипанскн план и в рамките на единната 
разпределителна система, комуните трябва да имат пълни въз
можности, с разполагаемите матервалнн средства при дадени 
условия, да раивииат производството и производителните сили. 
В разпределението на разполагаемите средства те могат, спо
ред епацифачните условия, да намерят съответните най-благо
приятни съотношения межАу понататъшното развиване на 
производителните сили и разширяването на материалната ба- 
аа увеличението на личната консумация и капиталовложения- 

' 1 обектите на обществения стандарт и разширяването на 
другите нестопански обществени деятелности.

7 Като политически облик ва управленнето-реалнзирав чрез 
народните отборн, широките политически и професионллно-ква 
лнфнцираинте съвети, събранията на избирателите, референ
думи месттни отборн, жилищните общности я другите обли
ци непосредствено управление—комуната представлява най- 
типичната институция на непосредотвевата социалистическа 
демокрация, която осъществява владичеството на!трудещия се 
народ чреа самите трудещи се и за тях самите. Вземайки все 
повече ■ свои ръце управлението не обществените работи 
■ разполагайки със съответните средстеа за тяхното извърш
ване, комуната не е само, нито пък предимно, школа за де 
мокрашя, но ■ самата тааи демокрация е основната плетка 
■а оамоупраиланаето на общите работя од страна на 

. гражданите.

страни изразяват своята 
готовност щото и в бъ-

вия е единствената стра-деще да развиват отно
шенията си с ФНРЮ по на в която няма. да бъ- 
държавна линия въ-з ос
нова на взанмнопочитане,

В началото на то» ме- 
кш сец 8 Югослввия преби- 

ваваше група българскй 
Щй; функционери и селскюсто- 
)^1, пански специалисти, наче

ло с началника на отделе
ние при Министерството 
на земеделие на НР Бъл
гария.

дат инсталирани ракетни 
бази Изхождайки от то-
ва тя е заинтересована те
зи бази да ие съществу

ва равновравие, и неняме 
сване
работи“. ват и в другите страни,

Тогава, и малко време но това не зависи само
след това, спряха тези Югославия. Тук се кръс-
боутални нападки срещу -тосват други интереси,
Югославия, които св&тът а за създаването на зона- ,
слуша цели единадесет та на мир на Балканите
години, пък и тази го- е нужна миролюбива ат- ботят и понататък, за да
д„на“. мосфера и приятелство помогнат на селяните от

Другарят Ранкович ка- между балканските стра- Гоин Дол и Планиница.
за, че т^зи изявления в ни. Нападките върху ми-
Албания са били ноздра- ролюбива Югославия от
вени в Югославия и че някои балкански е,трани
тя е показала готовност във всеки случаи не пред

създаване на по-добри етавляват принос, но вре
да за създаването нв та- 

колко зи атмосфера.*

I *
във вътрешните 1

-у/

гЙй
■ .<?;

Тй в
Еаа

■Групата се запозна с 
югославския опит в сел
ското стопанство, а осо
бено с опита в проиввод- 
ство на високодобив! 
сортове пшевица. Тя съ
що има възможност да 

във

Очаква се щото рабо
тата която е запланувана 
за тази година да бъде 
завършена до края на то
зи месец.

На снимката: .Група 
Жалюшанн на работа.

аа проследи жътвата 
Войводява.

отношения, защото вина
ги се е схващало

\
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ЧЕРПУШКАСВЕТЛИ
ПЕРСПЕКТИВИ

РЕПОРТАЖ 
ЗА .НОВА ЕРМА“

Случи се това на границата. На срлдата.
В голямата• палатка — ресторан-маса народ: 

сърби и българи, бългври от малцинството 
Югославия и българи от България. Намерили 
се приятели, роднини, заседнали, развързали при- 
кааки, а на масата: печено прасенце, вино, бира 
сладки, лимонада за деца. На мегдана между 
щандовете и около граничната -пирамида гъмжи

а

'

народ — хиляди, маса.
Гърмят високоговорителите. Ехтят естрадни 

песни, песни на народи от Любляна до Варна.
Певвчйата в р\есторанг (и е „Деяна*.
Югославяйвнът — домакин подканя своите 

приятели и роднини от България :
— ЗаповядайтеI Хе, наздраве и добре сме 

се събрали I
— Дано пак се срещнем и си поприказваме 

като хора и братя! — отвръща българинът.
— Бедният Пол Енке — гласно разсъждава 

един наш работник,,— изви се високо, но падна 
за да не стане вече. При нас го няма това — 
ние полека и без много шум сигурно вървим 

напред и напред 1 Братя, погледнете около 
себе си — ако аз лъжа не лъже стоката I

Цвърчат кебапчета. Дрънкат бутилки. Шум
ят хората.

Келнерите не ходят, ами — хвърчат.
— Още пет литра вино и 50 кебапчета I — 

вика югосиавянинът.
— Недей бе... стига! Няма смисъл. — казва 

българинът.
—. Нека, нека се зиаее, че даес е празник!
— Какъв празник... дали това дето сме се 

събрали така хубаво ?
'— И това... но има нещо и по-голямо. То 

не е празник като всеки празника
— Кажи де, да знаем и ние ! — интересува 

се българинът.
— Голям празник е при нас тези дни — с 

гордост започна югославянина, — ние вече ня
ма да внасяме пшеница. Имаме си своя

- * ,
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все

I Горещините на юли не се чувствуват в Ракита. Гори
стите склонове на Руй, сключени над селото, го пазят от лет
вите горещини и острите зимни ветрове. В дъното на котло
вината, между малките старинни къщи, крнвуличи бистра ре
кичка — Ракитница. Немирна и бъбрива, тя повече е позната 
по щетите които нанася когато надойде, отколко по рибите 
ааради които риболовци често посещават нейните пясъчни 
брегове.

През второто десетилетие на 
■ашвя век, някой си инжннар 
Златковнч прокара из долината 
на Ракитница през стените н 
камънака тесноливейка от Ра
кита до Вело Поле при Суково 

И малък вкак започна да 
прекарва канени въглнща из
копани в полите на Руй, да 
превозва селяните,за които той 
и днес си остава най-оигурво- 
то и най-бързото превозно сред
ство когато се наканят да слез- 
■ат от планинските склонове 
ва Руй в плодната долина на 
Нишава.

Частният капитал не знае за 
мвлост. Той раздира тънката 
канена наслойка н черпае гор
ните слоеве аа въглищата... и 
Ракнтчанинът-овчар бързо-бър
зо става минъор. Той няма мн- 
въорска лампа, няма ни минъор 
ска каска, не са му нужан ни 
гумени ботуши, защото мината 
вяма ями с обикновена лопата 
■ кврка той копае въглвщата 
по самата повърхност.

Няколко пъти работата на 
рудника е спирала. Няколко 
пъти рудвнчарят се е върщал 
при ОТ1ДОТО св...

Трябваше да се чака...

ПДе бъде основана работ 
ническа млечна кухня, в 
която работниците и слу 
жителите ще получават 
безплатна закуска, а с 
преминаването към про
изводство на въглища ще 
се повишат и заплатите 
на работниците и служи- 
телите Новия електропро
вод, който ще се изгра
ди между Бабушница и 

руд- .Звонци, ще осигури по
вече електрическа енер
гия, която днес не е до
статъчна, защото Ракита 
се снабдява с тази енер
гия, чрез* обикновен агре
гат. До 1961 година ще

щето е спуснато зя шест ме
тра по ипско. Тук е построена 
сепарацията за въглища с дне
вен капацитет от 600 тона. След 
това тук е рспаратурнатл рабо 
тилоиця, магазинът ва двига
телни материали, а на самия 
вход на ямата .Нова Ерма* се 
издига машинното помещение...

По улиците и към крайни
ците на селището не се срещчт 
като някога хора с замазани 
лица. Ваните с душове, хоито 
се намират в сградите и в ма
шините шахтови помещения, 
дават взможност на всеки

дирекцията... А тук, пог
леднете тук...

Гледам плана... Виждам 
нов град. Ракита, която 
познавам,я няма вече. Са
мо малките селски къщи 
които още са се удържа
ли, макър и за време, ни 
уверяват, че това е Раки
та. Ето не виждам и ста
рата кръчма; вместо тая 
оскъдна стаичка, в която 
понякога сме умеели да 
си поговорим и пийнем 
по чацгка ракия, сега в 
голямата зала на работни
ческия ресторант пием ка
фе и слушаме пряятна му 
знка по радиото. В това 
здание е и киното, а го 
ре на етажа са стаите за 
ношен приют.
Четиринадесет нови зда

ния със сто и петдесет 
квартири 
ядрото 
част. Тук е и новото зда
ние на рудничарската ам-

!

ничар да се измие след свър- 
шане на работа...

„Както виждате в индустри
алната част ще остане само тя 
я жилищна сграда с1 двете се
мейни квартири н тези желязо- 
пътни релси. Само че тогава 
ще ги има много повече."—чу
ваме гласът, на директора. Тези бъдат електрифицирани 
думи ни врщат към дейотвител 
иото, докото той се смее на не
обикновеното съпоставяне на 
миналото и бъдещето.

Директорът продължава сво 
ите обяснения, че в плановете 
още я няма икономическата част 
защото преди това тряабва да 
каже думата см Комисията яа 
изпитиване иа въглищните ре
зерви.

Дали тая мечта за една кра
сива колония в планината ще 
стане действителност?

инду
стрия и свой хляб. Не е ли това празник на праз 
ниците ?

— Така е: — отвърща българинът. — Нека 
ви е честит празникът за много години.

Десетина ръце от двете съседни страни ди
гнаха чаши. Зазвънтя стъклото. В 
ника който не е отбелязан

всичките села от този 
район и тогава в Ракита 
броят на радиоапаратите 
ще достигне броя на се
мействата.

чест на праз- 
с червени букви,в 

календара, но празник който всеки иаш човек 
носи в сърцето си. М. Мл.** *

теТ7?ЯГ.Останаха далеч зелените 
площи на Ракита. Не виждаме 
вече и чернените покриви на 
къщурките пръснати из зеле
нината на селото. Напразно се 

- обръщаме и упираме поглед — 
Ракита се скри в далечните 
склонове иа Руй...

Пред нас и зад нас релси ,на 
тясволпнейка, горещи от топли
ната ва юлски ден; горе—небе 
с цвят на разтопено олово... 
Горещината ви измъчва... На 
близкия поток бистър и студен 
измихме лицето си и избягахме 
в сянката на клонеот дъб...

В главите ви витае мисълта за

представляват 
на жилищната ШЕСТНАДЕСЕТ МИЛИ

ОНА ТОНА ВЪГЛИЩА 
И 1.500 РУДНИЧАРИ 

И СЛУЖИТЕЛИ
*

Социалистическа Юго
славия чак обърна по-зна
чително внимание, Около 
600 милиона динари са 
вложени от месец май на 
1955.до днес само в из
следвания, които ще бъ
дат завършени тая годи
на... А тогава трябва да 
се премине към следва- 
хцата-втората фаза-създа
ване и строеж на голямо 
и модерно предприятие.

Следваща фаза! Колко 
значителна ще бъде тя 
за населението на Ракита 
и околността...

Две до трн години ще 
трябват за строеж на пред 
приятието. Според плано 
вете, конто са на привър
шване, се предвижда, че 
за набавка на съоръжения 
»а механизиране, и строеж* 
ва минните обекти ще се 
изразходват около две 
милиарди и половина. От 
тая сума около половин 
милиарда ще се вложи в 
изграждане на обекти на 
обществения стандарт.

Урбанистическия план 
е готов.

На писалищната маса на 
директора на рудника 
—иаж. Момчило Банч—се 
намира голям къс на о- 
аолид-хартия. По негова
та розова повърхност са 
начертани знакове, прави 
и кривуличещн лунна... 
Пърстът на ннжннера ба
вно пълзи от един към 
друг знак...

—Ето тук-казва той—я 
няма сегашната сграда на 
на управлението на руд
ника. Вместо нея ще се 
построи нова сграда ва

Предполагало се е, че 
в Ракита или по—добре 
в полите на Руй лежат 
с векове скрити от чове
шкото око, шестнадесет 
милиона тона вьглиЩа 
годни за коксиране. До
сегашните изследвания, 
потврдиха предпоставите 
за съществуването на те
зи залежи, а с досегаш-

оволидната хартия с чертежите 
които трябва да преродят това 
планинско село в модерна ко
лония.

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ БУРНО ПОЗДРА
ВИХА НАШИТЕ ТАНЦЬОРИ

Милорлд Еремич_________________________________
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АКТИВНОСТ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СТУДЕНТИните изкопавания,в ямите 
са открити около 3 до 4 
милиона тона въглищни 
слоеве.

В мината днес работят 
400 работници и 

служители. Когато пред
приятието бъде завърше
но и се мине

В началото на този ме- Са изнасяли доклади, да- 
сец. в нашия град при- вали напътствия за подо- 
стигнаха Димитровград- брение на здравеопазва- 
ските студенти които сле
дват на факултетите и ви
сшите училища на нашата 
страна. Веднага 
злина от миналата година, 
всички се включиха в ак-

ведители и помощници в 
оргннизнрането |иа цело
купния живот в комуна
та е на завидна висота.

В понататъшната рабо
та на събранието бе на
правен план за работа през 
ваканцията. §

В плана се предвиждат 
доклади за ролята и дей
ността на СЮК и СКОЮ

около нето, за напредъка на зе
меделието и указвали 
други видове помощ на 

за ра- селото.
Няма област в която 

студентите не са работи- 
тивната работа на своя ли и помогнали. За по-у- 
клу°- спешна активност на Клу

На 10 юли, в Дома на ба в указване помощ ва 
културата в Димитров- селото и града в общи- 
град се състоя годишно ната, организацията е за- 
събрание на клуба на 7 познала своите членове с 
което досегашният пред- общинските планове за 
седател, Александър То- перспективното развитие 
дорзв, докладва за мина- на земеделието,скотовъд- 
логодишната рвбота на ството и другите области 
клуба. В доклада си той на стопанството на кому- 
изтъкна, че в миналого- ната. Този начин на ра- 
дишната активност сту- бота е указал полезно вли 
дентите са постигнали зна яние върху правилната о- 
чителни успехи, на поле- риентировка иа студент- 
то на сближението с тру- ските екипни акции в ми- 
довите селяни и работни- налата годниа.
?ела?аТ ЙтоИг70ВГраД “ ’На кРая< * Доклада бе
селата, като са им указа- констатирано, че Клубът
ли помощ във всички от- е нарастнвл значително
гт7И В3. Тяхното съ*Де- като е обхванал 
ствуване: специални еки- всичките.студенти от ко-
вилГоСбиУкДолкТиИ Сй НаПР“‘ МуНаТа и че съзнанието в 
вили обиколки на някои студентите, че те са бъле-
раиони от комуната и там щите организатори, ръко

към произ- 
„Нова Ерма“ 

ще приеме на работа око 
ло 1,500 работници и слу
жители. Не е

водството,

КАНЬОНЪТ НА Р. ЕРМА
нужно да 

говорим какво това зка-булатория, в която търс
ят здравна помощ и ра
ботница и служащи и селя 
ни със семействата си. 
Вън от

чн за този пасивен край 
чиито хора често е тряб
вало да отиват по чуди 
краища и страни на пе
чалба.

А мината макар и така
ва каквато е-ориентирана 
повече на изследвания на 
залежи в пределите в,а 
Ракита—влияе върху 
вота на ж-втелите. 
щата на селянина

през време ва революци
ята, разговори и срещи 
с бойци от партизанско
то движение, тържестве- ! 
ни вечери, програми на 
„Всичко или нищо* и 
„Покажи какво знаеш“, 
помощ в работата на град- 

радиоразпръсква-

центра са изгра
дени хали за продажба на 
продукти, а по,далеч от 
тях жилищна сграда за 
работници-без сенейства.

Коритото на Ракитница 
е регулирано на дължина 
от 2,5 юлм. така че сели
щето е осигурено срещу 
наводнения, а Вучедел- 
ският

ската
телна станция, традицио
нни спортни състезания, 
доброволни трудови ак
ции и помощ в работата 
на общинския отбор и ня
кои ведомства.

жи- 
В кь- 

се на
мират модерни печки, 
пружинени кревати, йор- 
гани неща които до Осво
бождението нямаше в то
ва село.

Повишението на обще
ствения стандарт на сел
янина от Ракита е 
симо от много неща, ко
ито трябва да дойдат.

поток с подземен 
тунел е оправен на дру
га страна и вливе своите 
води в Ракитница ведна
га под селището,
В ИНДУСТРИАЛНАТА

На събранието бе из
брано ново ръководство* 
Новият председател 
Клуба на студентите е 
студентът Сретен Сто*
ИЛКОВ.

почти
ЧАСТ аави-

Мястото ва което е построена 
■ндустрвалвата част ва селн-

Б. А.Н<
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ЗАПОЧНА ВЪРШИТБАТА В НАШАТА ОКОЛИЯ Производство 

на тютюн
НОВА ИНДУСТРИ

АЛНА КУЛТУРА 
В НАШАТА 

ОКОЛИЯСреден добив 3.500-Ш0 кг. от хектар
(Продължение оШ 1 сШр.)

не на агротехническите 
мерки. Според досега
шните пресмятания сре- 
донят добив ще бъде ме
жду 3.800 и 4.000 кило
грама на един хектар за
сят с италиянски сорт 
пшеница.

Жътвата на домашните 
сортове е в напъна си.
До сряда—според сведе
нията—са пожънати око
ло 30% от площите с тая 
пшеница. Такъв малък 
процент е последвал от\ 
това, че тези пшеници 
още не са съвсем уврели.

Известна част от пло
щите, на които „талиян- 
ката“ е ожъната, вече е 
засята със скорозрели 
сортове на хибридна; ца
ревица. Големината на за
сетите площи се цени на 
20 хектари, а очаква се 
да бъдат засети още 30 
хектари със същата кул- 
тура.

Навсякъде из страната 
нн са постигнати незапо
мнени добиви. Така^ на
пример, в Гюргьево прм 
Нови Сад, на една пар
цела от половин „ютро“ 
са получени 105 мг. ц. ^ 
на един хектар. Първите 
сведения за добивите, ко
ито датират от преди две 
седмици, потвърждават 
пораншните предпоставки 
че производството на ръж 
и пшеница ще достигне 
около четири милиона то
на, което е за 25% пове
че от планирането, отно
сно за около 600 хиляди 
тона или за 18% повече 
от рекордното достиже
ние в 1957 година. Сре
дният добив ще достигне 
18 мт. ц. на един хектар.
Такъв висок добив ще 
бъде осъществен благо
дарение на поотигнатите 
добиви в социалистиче
ските стопанства. Итали- 
янската пшеница сама ще 
даде 50 м. цеити в едри
те социалистически сто
панства, а в кооперациите 
до 35 м. цеити на хектар.
Затова в Югославия вече 
не се говори аа някакви 
стандартни приноси от 
11-12 мг. ц. Такова бър- та“ не знае да

тъкне, че успехитн в по
стигането на високи до
биви иа пшеница в наша
та страна лежат в съзна
телните настояния на на
шата общност и влаганита 
които в последните годи
ни се направиха в обла
стта на земеделието, за 
да се постигнат високи 
резултати в производ
ството. Благодарение на 
тази политика на народна
та власт и на залагането 
на нашите специални слу
жби, институти, земедел
ски кооперации и селяни 
от Югославия — тази го
дина за пръв път в исто
рията ни няма да внасяме 
пшеница. Това е един 
голям успех който ни 
дава право да се гордеем 
и с по-голямо доверие да 
се отнасяме към мерките 
които предприемаме за 
повишението на земедел
ското производство.

• В ПРЕДПРИЯТИЕТО 
„БАРЙЕ* В ПИРОТ — 
р 045 [КГ. ОТ ХЕКТАР 
ОТ .ИТАЛИАНКА"

• В ПЪРВИЯ ДЕН: 
СРЕДЕН ДОБИВ В 
ЖЕЛЮША — 4,500 
КГ. ОТ ХЕКТАР.

на отделните ра-ството
йони, дори и в производ- 

сеаа

740 тона, а миналата го
дина, поради суша, само 
360 тона, но висококаче
ствен тютюн.

За тези количества, от 
1956 година до миналата, 
са дадени на произволи 
телите 665 милиона дина-

Производството но тю
тюн в пиротска околия 
няма дълга традиция. Въ-

иова
ството на отделни 
съществуват нюанси в ка- 
честоото. Най-доброкаче
ствени листя Д'ват селата 
край Нишава, които раз
полагат с площи с лек 
наклон, а с малко надмор
ско равнище и 
който/подхожда 
глеждане на тютюн. В о- 
станалите села от райо
ните на Поганово, Невля, 
Смиловци се среща най 
много второ и трето ка
чество. *

Вскчкн тези начинания 
и няколкогодишният опит 
ще тласнат напред и тю
тюневото

веждането ва тая 
култура започна 1951 го
дина в селата ькрай Ни
шава,, като между първи
те се опитаха Велики Ио- 
вановец и Блато. На сле
дната година 
град, Лукавица, Желюша, 
Градини, Бачево и други 
села станаха тютюнопро
изводители, а след пър
вата реколта която, макар 
и твърде скромна, се ока
за доходна, интересът за 
тютюна порастна и ник
наха нови тютюневи пло
щи в районите >на Поги- 
ново и Невля, а от мина
лата година и в Смилов
ци. Днес в ^околията ос
тават' по страна само се
лата от високите краища 
в които тютюнът ие мо-

зо повишение иа прои
зводството на пшеница и 
ръж е предизвикало да 
се надминат, предвидени
те от петгодишния план, 
добиви в 19о1 година още 
сега и то за около поло
вин милион тон'а. Всичко 
това вече указва, че е ну
жно едно изменение иа

ри, а тая година се пред 
Димитров- вижда, че за изкупването 

ще трябват 360 милиона, 
зещото се очаква, че про- 

количество

климат
за от-

изведеното 
тютюн ще достигне 900 
тона.

плана за развитието на 
полевъдството. 
проектопрограмата, коя
то е изработила група спе
циалисти от Съюза на по- 
лавъдно лесовъдната ка
мара, в следващата годи
на от 
хектари трябва да се по
лучат около 4,5 милиона 
тона пшеница и ръж, ко
ето е за половин милион 

вече от преценки-

Според
производство 

„талианката* поле-като
въдството, а това ще ана- 
чи ново икономическо за
могване на производител- 
я и комуната.около 2.200.000

М. НейковНай новите успехи на 
нашето социалистическо 
стопанство от селото ни 
задължават не само да 
запазим същите, но и да 
ги увеличим. .

же да вирее.
Ето как се е движело 

производството от 
година до сега: В 1951 
годииа са били изкупени 
40 тона тютюн, в 1952-70, 
в 1955-200 тона, в 1957-

Съвет за тютюнопро
изводители1951

'"Утона
те на Добива за тази го
ди да.

Тук трябва да се из-
БЕРИТБА

Ако направим преглед 
на производството в Ди
митровградско само, то 
изглежда така:

В началната година 1952 
са изкупени 7 тона

1955 година 60 то- 
1957 година 190 то-

М. М.
Тютюневите листа не се 

‘осШавяШ аа узреят напълно 
на стъблото. Беритбата 
започва малко По-рано в 
така наречената ,техни
ческа зряяосШ*. БелевиШе 
които говорят, че тютю
нът е в техническа еря- 
лост са следните: върхове
те на листата започваШ 
Постепенно да съхнат, иви
ците им Получаваш ясно— 
зелен, а По-късно и жълто
зелен цвят, по повърхнос
тта на листата се Появя
ват жьлшо-зелени ПеШ на, 
а цялата Повърхност изгу
бва своя Първоначален Шъм 
но-зелеп цвят в минава в 
светло-зелен; главните ре- 
бърца на листата Получа
ваш светъл, бледо - велен 
цвят; листата стават ле
пливи; ъгълът на листата 
към стъблото се увеличава 
защоШо листата вече По
легат към земята.

Тия наблюдения трябва 
да се Правят рано сутрин, 
а не През деня, косато мо
же да се донесе и Погреш
но заключение.
Всички тютюневи лисШя не 

узряват еднояремено, но По
степенно. Наи-наПред узря
ват приземните листа, а 
По-късно Постепенно и дру
гите. Най-късно узряват 
връхните листа. Беритба
та на тютюна сеобавя в се
дем ет&Пи (седем .Ръце"). 
През Първия етап се откъ
сват Първите 2—5 лисШа, 
През втория следващите 2-3 
листа итн. Това не трябва 
да се схване като сШрого 
Правило, защоШо всеко стъ
бло няма еднакво число ли
ста. Откъсват се, значи, 
само технически зрелите 
листя.

Беритбата трябва да 
стане рано сутрин, Преди 
слънце, защото тогава ли
стата съдържат най-голЯ- 
мо количество вода, кояШо 
им е необходима за след
ващия Процес—щавене. Та
ка ошкъс/Гаши листята По 
лесно се Пренасят и нижат. 
Подир дъжд, голяма роса 
или През слънчево време не 
бива да се бере тютюна. 
Ако Шоеа не се сОазва то
гава се намалява качество 
Шо на тютюна. В извест
ни случаи Шой може да се 
бере и Привечер, ко все Пак 
е ной-добре сутрин.

Тютюневите листя не 
трябва да се слагат в чу
вали, къдешо се мачкат, но 
трябва да се слагат в ши
роки кошници или леки сан
дъци, за да могаШ да заОа- 
зят своята форма. Обрано 
то количество листя елед 
Пренасянето в дома, тряб
ва веднага да се извадя 
ия кошниците и сандъците 

това да яаПочне

СТУДЕНТИ — ЖЕТВАРИ
тют-

товл трябваше бързо да 
се действува, бързо да се 
прибере плодът. В тази 
кампания за прибиране на 
реколтата от кооператив
ните парцели се включи
ха и студентите от разли
чните факултети в стра
ната. Групата студенти 
(50 души) показа добри 
резултати през тези жът
вени дни. За един рабо
тен ден студентите, ма
кар и несръчни, пожъна
ха около 15 декара площ. 
За изтъкване е не само 
трудовия ефект на сту
дентите, но и тяхната гол
яма любов към труда и 
тяхното желание да помо
гнат на нашите коопера
тори в прибирането ва 
реколтата, с което те ак
тивно се включиха в гол
ямата вълна от радост 
заради невижданите при

носи на пшеницата у нас 
през тази година заради 
факта, че няма вече да 
внасяме пшеница от чуж
бина.

юн, вВ акцията за : навреме
нно прибиране на тазго
дишната реколта се вклю
чиха и студентите от Ди
митровград. Те се отзо
ваха на призива на земе
делската кооперация .Ни
шава“ и се намериха със 
сърпове на нейните ком
плекси със пшеница в ра
йона на ь.Керемеджиини 
ца“. Големия кооперати
вен, комплекс ня .итали- 
анка“ действуваше вну
шително. Гъстата кафява 
маса се люлееше и очак
ваше жътварите за да ги 
възнагради като 
до сега. Тоаи успех се 
дължи на обстоятелство
то, че частните стопани 
кооперираха с .Нишава“ 
и че бяха приложени съ
ответни агротехнически

ив, в
на, а в 1958 поради суша 
са произведени 90 тона 
тютюн. Забелязване ско- 

След някой ден ще за- . КОве които могат да се 
почне и вършитбата. Ко- обяснат с уголемяване на 
операцията е направила тютюневите площи, с пос- 
всички технически подго- тепенното подобряване са 

Б. Асенов агротехнически мерки и 
натрупване на производ
ствен опит на производи-

товки.

ПРИМЕР ЗА ПОХВАЛА

“ о-д-™
то бе на време извърше- да се получат 450 0
но. .Нишава“ ще награди лограма тютюн. Изразено 
младежите от този актив, парично това количество 
Средствата ще се упо- струва около 450 700 хил- 
требят за подобрение на яди, в зависимост от ка
ну л т у р н о - просветната честното на тютюна. Про 
^рйнпгт изводителните разноски
дейност. един хектар изнасят

250-350 хиляди динари ко
ето звзчи само една по-

никога
могат

мерки. Обаче .италиаика- 
чака. За-

„ .пиюИио село — махала с дени сЪС съвременна Покъщнини, с колела към града, Даже и 
еднаквоШчисл'о земеделци, слу- ЛайсваШ и вражалици. .реза- старците а последно време за- 
жители работници, ученици и не па колани на свеШъц" а дру- почнаха да карат колела, 
студенти, селянц еъс градени ги елементи на ваостанало През деня а тихо в Лукави- 
навици и битови условия, гра- село. Тяхната църква сПоноииО Вечерно време е живо. Сь-
уедани _ заети със селско- може да се Превърне в музеи. оираШ С4 селяни иа Приказки
стопанска работа. Рудина е Лукавица се гордее, че след цли сьдрание. МладиШе тогава 

I център на селото. Том е но- войната е дала редица инШе- ШрьгпаШ (модерно облечени) 
I воШо училище Построено слея лекШуалци: 3 ленара, 2 инже- към града: 1Ш движение или 
6 войната там е новият КооПе- чера, 5 учители и много аоу- нип0. Момичетата се Ползваш 
I оативен дом, там е Местна- га оШ различи* области Днес еднаква свобода. Старите 
I та канцелария, там се уреж- има десШина студенти дваде- схващания на техните баби 
» даШ вечеринки и събррния, Шам сеаина ученици в средните ивцв са отхвърлени. Лукавчан- 
1 се построи новата улица — училища. I кц 0рез деня могаШ добре да
1 шосе чрез доброволна работа Сутрин Лукавчани тръгват жънаШ> а ари«ечер яще По-до- 

на Лукавчани Рудинчони се па работа: едни с мотики или цре да танцуват в градския 
гордеят с това, а останали сърпове към нивите, а други
Ше са Помалко и ревниви, но 

Ше си

ловина от средствата, ко
ито могат да се получат 
за тютюн от такава площ.

Затоза бяха и първите 
проучвания на възможно
стта за отглеждане аа 
тютюн още през 1951 го
дина и редицата други 
предприемания в отдел
ните райони на Димитров
градско, а в резултат на 
това, най-напред предпаз
ливо никнеха незначител
ни тютюнови стръкчета 
в полето на Димитров
град, Лукавица, Желюша 
и другите села по доли
ната на Нишава, по къс
но на Ерма. А сега 150- 
160 хектари са украсени 
с листята на тави арома
тна билка.

Качеството на нашия 
тютюн е тъй добро, че 
той е търсен на пазарите 
н в странство. Този факт 
заслужава особено внима
ние, защото 70% от цело 
купното производство на 
тютюна в Пиротско и Ди
митровградско отива в 
странство, на пазарите в 
Америка, Англия, Чехо
словакия, Полша и др.

Все пак, в производ-

НАШИ СЕЛА ^ *

салон.
Лукавица. наистина, е 

ШерЯесно и напредничаво село. 
С тази репутация жителите 
Понякога Прекаляват опитвай
ки се в съда, чрез многочисле- 
ни спорове, да- Покажат своя
та мъдрост.

ин-
; какво да се Прави —
| остават По-ПредПриемчиви и 

затова из околните села се 
\ ползват с хубава репутация 

(лукавчанки никак не се омъ- 
Ако не е железопътната ли- жааШ за младежи оШ йо-да- 

ния да отдели Последните къ- лечниШе села, а за всяка ле
щи на Димитровград от Вър- войка е голяма чест ако ста
вите на Лукавица, Шо не би не лунавачка снаха!). Лукавча- 
се знаело къде свършва Дими- ни имат хубави къщи, Подре- 
тповград и къде започва село дени дворове с Пъстри грааин- 
Лчкавица От линията значи, ки и добре обработени гради
ва на разстояние оШ 5 киломе- ни, ниви, тютюнища, лозя и 
тра. все до „Преслой" и .Джо- Пр. Добитъка написват из Ру- 
нин бумбак" са расПоложени дина али Цинцарски рит. I у- 
126 къши на Лукавица. Трите динчани се Ползват с мнение- 
мах али “на Лука вица (Рудина, то, че са добри овощари, све- 
Слатина и Света Гора) Пред- Шогорци - градинари, а гад- 
ставляват села за себе си,' жинци- - добри живоШцовъ- 
макерТз официално са едно ди.ИпШересноеобаче.чеЛу- 

г.лтпил ч Сяе- кавчани не могат да 
Ша Гора са села а същинския хвалят с италианска Пшеница щ 
смисъл на пумата със земедел- или мериносови овца!? Добри Ц 
Сци а животновъда и По някой са работници и къщите им са | 
оабоШнив Шо Рудина е нещо добре Подредени няма ник д 
Тпетфияно, пещо като град огнища, и вериги; т, са снаб-

Иначе, селото като цяло 
Положително влияе на мина- 
в щише селяни от По-далечни- 

• те села. За тях Лукавица е 
опитен ПункШ. Ако Щук видяШ 

| добра къща—такава ще стро- 
I; ,яШ и Ше, ако тук видят нова 

култура — Приемат я и Ше, 
||Щ|||| ако тук нещо не успее и те 

го Приемат. Лукавица знае 
за тази си роля и трябва да 
се старае и Шока да бъде и 
занапред Ша да бъде сред 
■Вървите села.

ше

се По- а след 
низането. Г. Милошев

1 М. Младенов ,

I
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„Ветрена дупка“ =
■ г=

реш е открил първия пе- 
шереи скакалец ня Балка 
ните и в чест на селотр 
Власи го е нарекъл вла- 
сински скакавец. Този ска 
калец оющене е въведен 
официално в науката.

Ог изгледа на село Вла 
си и от природните кра
соти на околността не се 
е въодушевявал само Ир- 
ечек. Да споменем и ду
мите на великия българ
ски писател— хуманист и 
славяноил—Алеко Конста
нтинов, творец на безсмър 
тиия „Бай Гнъо“ който е 
пребивавал в тия места 
през 1895 година: „Кога- 
то пристигнете в живопи 
сното село Власи хори
зонта ви преграждат не 
по—малко величанствени

Славата на село 
Власи не идва само 
от неговото величе
ствено мясторазполо 
жение и прекрасна
та природа, не идва 
само от прочутото 
влашко сирене и ка- 
чкавал които не от-: 
стъпват по качество: 
на старопланинските: 
но м от познотата!пе | 
щера „Ветрена дуп-I 
ка“, която се на 
мира недалеч от се
лото, над основното 
училище. Тая пещера 
е изследвана от две 
научни експедиции-] 
едаата бе възглавяД 
вана от познатия бъ-| 
лгарски биоспелео-; 
лог-академик Иван] 
Буреш, а другата— 
от младия белград- 
ски^географ, доктор 
Б. Йованович.

Дължината на пещера
та възлиза на 1.400 метра 
(тя е четвърта по вели
чина в НРС) Пещерата 
нма интересно геоморфо- 
догнческо потекло, а съ
дейки по височината на 
отверстието сравнено с 
нивото на Ерма може да 
се ааключн, че е форми
рана, може би, в първите 
периоди на глациацията. 
Отличава се с редица въ
трешни срутвания — от
ражение на динамически- 
те промени в самата пе
щера. Тя има облик на 
дълг иеразклонен тунел, 
който на места нма ви
сок покрив. Тя всъщност 
представлява някогашно 
корито на подпочвена ре
ка, което дълги години е 
било извън функцията си. 
Обаче през 1956 година, 
а повтори се това и в го
ни 1957 година, през из- 
ходнотоЦ отверстие запо
чна да шиба вода с ра- 
зорителна сила която за 
едно денонощие обезоб
рази най-добрите ораници 
на селото намиращи се в 
по-низките речни тераек. 
След теви явления за ко
нто не помнят н най-ста
рите хора от околността 
и за конто не са чували, 
че са си случвали в ми
налото, отверстието на пе 
щерата се разшири тол-

Днмитровград — Културния дом

На / юли ГО. г. Съветът за гусШ и в течение на идната 
учебна година организира За-Просвета и култура на Пи- 

рошска околия има заседание водьт за усъьършенсШвуване 
на коеШо, Покрай другите въ
проси от учебното и Просвет
но дело, бяха разгледани въ
просите ва установяване на

на учебното дело на НРС в 
Белград. Този почин на Съве-скали пресечен» до дъно 

то от немирна Ерма; така е 
станал чудесният каньон 
—жделото...“

След всичко което е

Село Вльси та ще се отрази Положител
но върху нашето учебно дело.

специални добавъчни за учи
тели иоито работат При По 

казано не е за учудване тежки условия, ва специални- 
че редактоър на брошу- подготовки на ПреПодава- 
рата „Природне реткос- 
ти наше земше“ от про
фесор Сима Грозданич е
избрал, между стотиците лища за идната година, 
снимки, тъкмо един пре
красен пейзаж от влашко 
„ждрело" ва да украси е 
него кориците на книга-

бопитните, . че по време 
на дъждове «ли топене 
на сняг посещения не са 
за препоръчване. В нор
мални условия пешерата 
е сухв, чува се само шум 
на малкото поточе, в края 
на коридора, което тъкмо 
тук се дели на два крака 
с незначителна дължина 
1941 година, на входа пе- 
шарята академикът И Бу- та си.

коз, че човек свободно 
може да влезе докато по 
рано се влизаше само пъл- 
зешком. Наслойки на тиня 
пясък, и кел.изцапаха ма- 
лочислените украшения 
на пещерата — колонади 
драперии и фигури, а цен
тралния коридор стана 
мъчно достепен. След то
ва наводнение изчезнаха 
някои от предишните жи
тели на пещерата: пещер
ните молци, стоногите, 
прилепите и др. докато 
водата внесе някои нови ор 
ганизми от повърхността 
—мухи, една зелена жа
ба (на един километър от 
входа ,н др.) Предполага 
се, че поради силните 
дъждове.се е събрала гол
яма водна маса във вър
топа между село Власи и 
село Церев дел където 
се намира входа на пе
щерата. Този терен е огол
ял, а отверстието е било 
заприщено със неприбра- 

въз-

СъветъШ разглежда и резул
татите оШ конкурса ва Попъл
ване на Преподавателски ме
ста в средните училища.тели от средните училища и 

за обезпечаване на Преподава
телски кадри^в средните учи-

Иван Караиванов по* 

сети редакцията 

на „Братство'1
Съветът като разгледа у- 

словияШа на живот и работа 
в селата на околията, усШа- 
нсаи че съществуват села 
с По-Шежни условия и се
ла с най-тежки условия. То
ва разчленяване Съвета Ш 
извърши каШо изхождаше от 
далечината на селата от 
ценШрите на общините и око
лията, от характерностша 
на мясшото от условията за 
снабдяване и общите условия 
от учебен характер - число на 
учениците, учебните Помеще
ния и др. След това заключе
ние Съветът реша да се уред
ят отделни Парични добавъч
ни за тези места ош околията: 
Цървена Яб/ка, Раков Дол, Ро- 
досин, Тоиси дол и Засковци. 
ДобавъчньШе се движот оШ 
2.000 до 4.000 динари.

Това решение на СъзеШа ще 
може да се осъществи' след 
донасянето на съоШвеШни Пред 

< Писания от страна на Съвета 
за Просвета и култура на НРС.

Народният представи- 
тел на Околията ни в_Съ- 
юзната Народна Скупщи
на и член на ЦК на Съю
за на югославските кому
нисти другаря „Иван Ка
раиванов, на 8 т. м. посе
ти редакцията на вестник 
„Братство“. Той прекара 
почти един час в разго
вор с членовете ва ред,а- 
кциоаната колегия като 
особено се интересуваше 
за условията на работа и 
за физиономията на вест
ника.'Той подчерта голя
мо значение на вестника 
в политическо стопанско- 
културния живот на мал
цинството и пожела ус
пех аа редакцията в ра
ботата.

ПЪРВИ КРАЧКИ

Прозорче
Ние заедно плачем п пеем.
Люби ни същото слънце.
Яде ни същия ден.
Милва ни същата месечина.
От два съня направихме кукла 
На детски мечти.
Заобичахме същото дърво в двора. 
Ти искаше да бъдеш любимец 

на пролетта

сено което ладе 
можност за събиране на 

значи, е

но

вода. Водата 
тръгнала по своето старо 
корито — през днешната 
„Ветрена дупка“.

Пещерата се простира 
по посока запад — изток, 
а вътршността е твърде 
упростена—няма странич
ни коридори-и затова мо
же да се обиколи без 
план. Предупрждаваме лю

Но не стана това.
Веднаж ще кажеме: Стига игра! “ 
Тогава аз ще тръгна из света.
Ти ще останеш с тъга.

От следващия брой 
„Братство“ , ще започне 
да помества ищересни ста*

Във връзка със специалните 
Подготовки на Преподаватели
те ош средните йучилища бе 
взето решение да се изПрат- ТИИ н3 Живота на ДРУгаР’

я Тито писани от ИваняШ някои ПрейродаваШели на 
курсове които в края на ав- Караиванов.С. Соколов, ученик

■ I

/?
Продължавайки своето образование в 

Белград той участвува с още по-голям енту
сиазъм във всички акции предприети за из
воюване на човешките права. Тази негова по
литическа активност продължи до 8 септем
ври, когато в Кошутняк, при една демоистра 
ция, изгуби своя живот. Полицейския кур
шум прекъсна един млад живот изпълнен с 
прогресивни идеали, с борба за осъществява
не на тези идеали.

Участниците в тази демонстрация казват 
че на този ден Партията организирала излет до 
Кошутняк аа младите комунисти—работници 
средношколци и студенти. В Кошутняк ко
мунистите се разделили на групи. Едни раз
работвали партийните материали, други рази
сквали за борбата против фашизма и по дру
ги актуални въпроси. Обаче полицията, узна 
ла за този излет, се опитала да разгони мла
дите комунисти. Когато полицаите започнали 
да стрелят, излетът се превърнал в демонстра 
ция. Славко Диноа бил в групата, която на
правила барикада зад вагоните иа гарата. Там 
край вагоните той паднал тежко ранен от по» 
лицейски куршум. На път за болницата по
чинал.

ютпшчшдо ето Семейство и своя народ. Това съзнание 
за живота повлия върху него да се определи 
политически и намери своето място под зна
мето на Партията, да стане активен борец за, 
политическо освобождение на работническа
та класа и народа.

В онези сл,авни дни 
когато начело 
нашата Партия за
стана другаря Тито, 
стъпи в редиците на 
Съюза на югослав
ската комунистиче
ска младеж и мла
дият Славко Динов 
и ведно с останали
те напредничави мла 
дежи, тръгна по ре
волюционния път на 
югославската работ
ническа класа. Той 
остана верен на тази 
борба до края на жи
вота си.

Славко Дннов е роден в Босилеград 1920 
година. Основно училище и 
шепълно средно училище завършва в Бо
силеград през 1935 година. След това 

Средно техническо училище (стро
ителен отдел) в Белград. Още 
детство той почувствува цялата

Като ученик в Белград той стъпва в на 
предничавато младежко движение, участвува 
активно във всички акции, които организир- 
ват Партията и' СКОЮ и затова през 1938 
година бива приет за член не СКОЮ. Работи 
в актива на СКОЮ при Средното техническо 
училище в Белград. Той взе видно участие 
в борбата на Партията и СКОЮ за свобода 
на печата, свобода на мнението и

ЕДНА ГЕРОИЧНА 

МЛАДОСТ
на -

сдружение
то за установяване на дипломатически отно
шения със Съветския съюз; в борбата против 
войната, за съкращение на работното 
и за останалите народни права.

време

Преа време на летните ваканции той се 
връщаше в Босилеград, където оказваше по
ложително въздействие на хората с, които се 
виждаше. Смело и открито се изказваше про- 

ненародния режим. С въодушевление го
вореше за Октомврийската революция, за на- 
растналото работническо движение у нас, за 
неминуемата победа на работничеството. Въ
преки че беше наблюдаван зорко от полици
ята той намираше възможности да се среща с 
прогресивните босилеградчаии във воденица
та на Стойне Харадампиев.

тив
тогавашното

По късно тлените му останки бяха пре
несени в Босилеград. Славко Динов, товн. 
млад българин, член на героичния СКОЮ при
надлежи към онази група югославски младе
жи чиито имена не се забравят, чиито обра
зи са пример на днешните поколения.

постъпва в
през своето 
нищета в сво

а
2 :
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гщ$смй шг\сошч?у влтНови рудни залежи в Ма
кедонската РепуОлнкаV НАС Н 8 С8&ГЛ ~$гЛ-_ш0 ■I*?

ЗА ПОХВАЛАМладежи-гости от чужбина До бързото стопанско развитие на Македо
ния,- станало след войната, се дойде благодарение 
на големите стопански богатства на тази югослав
ска република. Рудните залежи на Македония 
представляват огромно богатство. Новите иаслед- 
вания, проведе~ни в Македония, показаха че тя раз
полага с резерви на желязо от 45 милиона тона, 
на хром около 500.000 тона, оловно-цинкови руди 
3,5 милиона тона. Освен това открити са- нови и 
значителни залежи на лигнит, азбест, мед, слюда, 
фосфат, талк, кварц н пр.

Особено трябва да се изтъкне желязната руда 
(около 18 милиона тона) която е намерена при 
село Цер. Това находище ще бъде главен достав
чик на бъдещия металозавод в Скопие.

АКТИВИСТ
ОТ СЕЛО ЛУКАВИЦД

Другарю редактор, тези \ 
дни пребивавах в Звонска 
баня и с група излетници 
се оШбих и в Ракита. Ре- 
шихме да обядваме в Шу- 
кашната гостилница, коя
то Принадлежа на Пред
приятието „Руй“. Бяхме 
Приятно ивненаяани. Яде
нето беше сервирано кул
турно, беше вкусно, а услу
гата много коректна. Це
ните са низки. За една ли
ния зелен фасул, Шри Пар
чета хляб и чаша бира за
плашихме само по ПО ди
нара.

Смятам, че това трябва 
да бъде отбелязано във ва 
шия вестник като много 
добър Пример, с една забе
лежка само: да не би Шо- 
ва да е било едно изклю- 
чение!

В ЦК на Народната ю- 
гославска младеж, Съюза 
на студентите и в Бюро
то да международна раз
мяна на младежи и сту
денти се подготвят да при 
емат над 3.500 члена от 
различните младежки и 
студентски организации 
от всичките краища на 

Vсвета, които са изр-азили 
желание да прекарат из
вестно време в нашата 
страна и да се запознаят 
е нейната история, кул
тура и обществено-поли
тическо развитие.

За младежите от чуж
бина, които ще пребива
ват в Югославия, ще се 
организира петдневен се
минар—„Да се запознаем 
с Югославия“ на който 
млади югославски учени 
ще изнесат сказки из об
ластта на историята иа 
нашите народи, географи
ята на Югославия и ней
ната стопанско-обществе
на система. Освен това, 
от 23 юли до 10 август,

в Задар, ще се състои се
минар за младите слави
сти. Покани за тоя семи
нар са изпратени до вси
чките катедри в с^ета и 
до сега са се 
французите, поляците, 
датчаните и 
от САЩ.

Спас Стойков, макар че 
има 55 години, е един от 
най-активните селяни в се
ло Лукавица. Веднага след 
Освобождението той 
ва председател на Мест
ния отбор. Особено е бил 
активен при изграждане-

ста-отзовали

славистите

Масовиа 

трудова акция Прикрита коза
Милорад Еремич, ул. 
„Маршал ТиШо“ Кз / 

ПиротПо почив иа Общин
ския отбор на ССТ бе 
организирана масовиа тру 
дова акция на 5 юли т.г. 
за поправка на пътя за 
Висок, в района на „Ко
за рица“. Членовете на 
ССТ от селата на Забър- 
дие масовно се отзоваха

овците, забележил в ста-. 
дото един чуден овен. 
Когато се приближил, той 
видял,че това не е ника
къв овен, а обикновена 
коза в овча кожа. Така 
досетливият селянин за
пазил своята коза някол
ко години.

Според мнението ва ле
совъдите козите са глав
ни виновници за това че 
а унищожена една гал 
яма част от- нашите гори. 
Затова след Освобожде
нието се предприеха мер 
ки зп намаление на тези 

~ - животни. Народната скуп-
щина на Черна Гора до- 

вШМШйгеши ри гласува и специални

ЗА ПО-ДОБРО ОТНОШЕ
НИЕ КЪМ ПОТРЕБИ

ТЕЛИТЕ
В йродавницаша за мля

ко и млечни Произведения 
в Димитровград често се 
случват сцени, които си ва 
Порицание. Касае се за от
ношениетои поправиха развалената 

от пороищата част на пътя.
Най-масовно се отзоваха
селата Гулевовци и Одо- то на основното училище. Обаче, козата със сто-

Той е един от основате- летия беше много полез- 
лите на предприятието на животно, особено за 
„Циле“ в Димитровград, хората от йасивните краи- 
На два пъти е бил пред- ща. Точно е и това, че 
седател на общата земе- тези полза беше по-мал- 
делска кооперация в Лу- ка от вредите които тя 
кавица. Бил е един от и- нанасяше на горите, но 
нициаторите за построя- някои селяни от планин- 
ване на кооперативния ските области се опитаха 
дом в селото. От 1945 да запазят козите. И днес 
година до днес той е бил тук-таме се срещат кози 
в разните органи на на- от санска порода, 
родната власт и масовно Но има случаи, селяни- 
-политическите организа- те да пазят и кози от ло
ции. Днес е председател машна порода, като се 
на Местния отбор, член служат с различни трико- 
е на Местния отбор на ве. Неотдавна се узнало 
ССТ и член на Съюза-ва • за един такъв трик в о- 
сръбските комунисти. На колността на Андреевица «ося на Р'°ч*! 
снимката: Спас Стойков в Черна Гора. Един вете- —Уви! Аз мислех че ведна-

рннзр, когато вакцинирал го един „Томас“ ще вземеш!

на Продавача 
към нас-куПувачите. Осо
бено към жените. Продава
чът ама такова поведениезакони из тази област.

ДНЕШНИ РАЗГОВОРИ като че ли се намира . в 
собствен дюкян и често е 
нелюбезен към Потребите
лите. Има случаи когато 
той съвсем грубо се кара 
със жените, коиШо са до
шли за мляко, Па ги даже 
нарича „будали" или „луди 
жени“. СмяШам, че Шой не 

се отнася

ровци.

Народни пословици 

от Димитровградско ч

смее така да 
към потребителите и че 
трябва да бъде йо-култу- 
рен. Що се касае за реда в 
ПродавницаШа това, Преди 
всичко зависи, от 
Продавач и от организаци
ята на работата. Управа
та на предприятието и 
Съвета на Потребителите 
би трябвало да разгледат 
този въпрос, Ша занапред 
такива рабоШи да не се 
случват.

Народното творчество в нашия край е твър
де богат», но за съжаление то не е напълно съб
рано нйто е научно коментирано. То е интересно 
и заради това, че в него се отразява и влияния
та на сръбското народно творчество. По своите 
езикови особености то представлява преход от 
български към сръбски език.

Пословиците от нашия край говорят за опи
та не нашите хора, за тяхната мъдрост произлязла 
от‘всекйдневната практика, основата на които, ра-- 
збира се, е общо южнословянска по своя харак
тер. Поместваме някои интересни пословици от 
Димитровградско:

Како ме окаш, тека ти се одзивам.
Не види гредуту, види иглуту.
Кога се превърну колата, путоае триста.
Залуду работи, залуду не седи.
Рекли на кучето, кучето — на опашкуту.
С лъжицу те закусуе, с дръжкуту ти очи вади.
Коя кокошка много затака, малечко яйце снесе.
Чуждо яйце — два жълтъка.

самия

—През целия живот ще Ше
Г.Н. домакиня 

от Димитровград
прибира сеното си. ЗА ПО-ХУБАВ ИЗ

ГЛЕД НА ГЛАВНА
ТА УЛИЦАЦДОЛНА НЕВЛЯ — Зе

меделските стопани от 
Невля, конто »до преди 
няколко години не виае- 
ха за тютюна като кул
тура, сега са вече позна
ти производители. През 
тази година има в селото 
370 тютюнопроизводители 
с засадени над 370.000 
стръка тютюн.

В Димитровград усилено 
се сШрои. Главната улица 
Получава все По-хубав и по 
модерен изглед. Това радва 
всички ДимиШровградчани, 
Като тръгне човек оШ га
рата към центъра на гра
ди колмоШо е доволен оЯ 
новата асфалтирана ули
ца, толкова е недоволен оШ 
редица неща коиШо виждв 
оШ едната и другата сШра 
на на улицата: оградиШе на 
много къщи са развалени 
а на някои места изобщо 
липсваш, тези огради Пов
дигаш сШойаниШе кой какШо 
са иска без оглед на Оова 
как Шя ще действува; аор
тите (и стари и нови!) са 
въпрос за себе си; въпроса 
за локация на дюкяна на 
налбаШина (скоро а ценШъра 
на града!) е също нещасно 
разрешен а действува много 
лошо; фасадите на някои 
къщици не са Премазани ре
дица години, а някои са ру 
инирани; буреняци се виж
даш Шум-Шаме краи_ къщи
те и По тротоари иш.н.

Това са дребни неща, но 
ше намаляват културния 
изглед на града ни. С мал
ко средства и с Повече ини 
циашива на собгВвеницаШе 
на къщиШе и комуналния 
оШдел на Общината Шози 
наш „малък урбанизъм“ мо- ' 
же да бъде сполучливо ра
зрешен.

Среща на границата
ди се представиха със 
специални естрадни про
грами. С особен интерес 
гражданите на България 
проследиха нашата про
грама и бурно поздрави
ха изпълнението на сръб
ски народни танци и на
родни песни,

ХХХХХХХХХХХХ,ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЧХХХХХХХХХЧ

На 12 т.м. при село 
Долни Криводол, в райо
на „Сават* се състоя сре
ща на населението от гра
ничните области на двете

Трудови акции 

на Звоннани Към нашите читатели
Нашите читатели ве

че се обаждат и като 
сътрудници. Редакция
та приветствува това 
явление и подканва и 
онези които все още 
се стесняват да ни пи
шат. Пишете ни за сво
ите . предприятия или 
учреждения, за своите 
успехи и пропуски, за 
своите села ^строежи, 
за жътвата и добивите, 
за най-добрите стопани 
и активисти, за дейно
стта на масовите орга
низации във вашите ме 
ста, за комунални, про
светни и други пробле
ми. Внимавайте: не е 
нужно това да бъде ня
какво съчинение, но 
просто един малък, я- 
сен и четлив доклад. 
Пишете по възможност 
с мастило и несгъсте- 
но. Подписвайте се с 
пълно име и адрес. За 
дописки, които ое по
местят във вестника, 
авторът получава хо
норар по определената 
тарифа.

иа работата предвижда се 
—завършването на пътя 
Звонци—Баня Звонци да 
стане за два до три ме
сеца.

Гражданите от общини
те Звонци и Бабушница 
строят път който трябва 
да свързва тия две места. 
Значителна част от рабо
тите е завършена благо
дарение на това, че вси
чките жители на община
та излизат 1 почти всеки
дневно на работа и пока
зват голяма воля, щото 
пътя да бъде готов, кол- 
кото се може по скоро. 
Мнозина остават да рабо
тят и по дванадесет часа 
вещото трябва да се под- 
готовят части от пътя за 
валяне за което са при
готвени два валяка.

И профсъюзните групи 
не ©стават назад. Преди 
няколко 'дни членовете 
на групите при мина „Ер
ма“ и групата на служи
телите в общината Звон
ци излязоха заедно на ра
бота да помогнат^за по- 
бързата постройка на пъ
тя. Повече от 300 миньо
ри, техници, инженери и 
служители са оправяли 
трасето на пътя при мя
стото „Зли дел“.

Според досегашния ход

страни.
И двете страни бяха изло
жили щандове със стока. 
И двете страни на специ
ално приготвени естра- Ж. С.

ВИС. РЪЖАНА — Не
отдавна тук се състоя го
дишното събрание на сту
дентите от тази Община. 
На събранието се разгле
да миналогодишната дей
ност иа Клуба и се взеха 
решения за бъдещата ра
бота. Бе избрано и ново 
ръководство на Клуба.

П.Т.И.
ДИМИТРОВГРАД—Ве

днага след първия брой 
на „Братство“ Синдикал
ната група од тютюнево
то предприятие „Нишав- 
ска долина“—клон Дими
тровград, с писмо се ко
лективно абонира на 42" 
екземпляра на „Братство*. 
Това е първата синдикал
на група в града която 
на време се е абонирала 
за нашия вестник, Очак
ва се това да направят и 
„Циле“, „Свобода“ к дру
ги предприятия в града.

„БРА ТСТВО‘ вестнак на 
бълрарскоШо малцинство 

в Югославия

Излиза ма I и 16 чЬело 
в месеца

—Ще тръгнеш ли за мен или за Иван? 
—Ще видиме след вършитба —

Стигне по-голям добив от „италманка“, за него ще 
* Тръгна!

Печатница .ГРАФИКА" 
— ПироШ — тел. 20КОЙ по-



Ъратотбо КУЛТУРА * ПРОСВЕТА ★ ИЗКУСТВО ★★

ИНТЕРЕСНА ИЗЛОЖБА МЕРЕТЕ НИ С ЕДИНИЦА 

МЕРКА НА НАШЕТО ВРЕМЕРАЗМИШЛЕНИЯ
НА ХУДОЖНИЦИТЕ А. АБРАМОрИЧ И С. СОТИРОВ

тиров настоява той дВ 
бъде колкото се може ао 
-богат и внедрен в една 
по-свободнп композиция

)
сите, да се намери въз' 
можност картините да се 
продават на кредит и пр.

-т- Що се касае за съ- 
времените течения в из
куството мога да кажа 
само това, че онова из
куство което н по фор
ма и по съдържание се 
е отдалечило толкоз от 
масите, че е станало не- > 
разбираемо-всъшиост не

вече изкуство. Нова
торството е положително 

/Само дотолкова доколко- 
то се опитва чрез- нови 
форми да говори за на
шата действителност, за 
нашия социализъм, докол- 
мото'спомага да се добе
рем , до едно нзкуотво 
което ще има яасно из
разен югославски харак
тер — и по високо ху
дожествената си форма 
и по дълбоко хуманната 
си тематика. Между се
гашните наши художници 
не искам да изтъквам от
делно някои лица, а ще 
кажа, че ние имаме днес 
велики художници които 
получиха международни 
признания.

Сотиров особено нзтък 
на голямата живописна 
стойност на пределите от 
нашия край, а особено 
долината на река Ерма. 
Той подчерта че би било 
хубаво, ако за това съще
ствуват средства, Околи
ята да организира коло
ния за художници, както 
това правят някои градо
ве въа Войводина, които 
би обработили нашите 
пейзажи и които би по
пуляризирали гяа тоя на
чин нашия край. Между 
другото той каза, че от 
кашата околия както 
из редовете на малцин
ството са никнали след 
войната десетина вече 
афнрмнрани художници.

М. Младенов

По случай Деня на бо
реца и. Деня на сръбско
то въстание, в фойето на 
Самодейния театър а Пи
рот, бе открита художе
ствена изложба ма бел
градските художници 
проф. Анте Абрамович и 
Свободен Сотиров, позна 
тия вече живописец нз 
редовете на българското 
малцинство. Те се пред
ставиха с по десетина 
платна живопис. Известни 
платна като „Въстание*, 

*• .Ранени“, „Колона“ „През 
Копрен“ и още няакон ни 
говорят по един високо 
художествен начин за 
славните дни на Народо- 
освободителната война. 
Останалите работи пред
ставляват натюрморти и 
пейзажи. Интересно е тук 
да се изтъкне че Сотиров 
не е изменил на традици
ята си в пейзажите да 
обработва живописните 
предели на Ерма и ней
ните канъони, а в натюр
мортите 
трофеи и реквизити 
(„Фазан“, „Патрондаш“). 
В основите си и двамата 
тръгват от една ясно на
гласена реалистична осно
ва, което особено се из
тъква в тематиката, дока-

ствжения да бъдат аа чове
ка. Имане шврока сърца ■ 
на нас не е чудно нищо ко
ето е положително в света. 
Четем много, н всичко, аащо- 
то не страдаме от догмата- 
аъм и предубеждения, Ин
тересува ви вснчко: н нау
ка, в политика, а литерату
ра, и земеделие, н самоуп
равление, . и благодарни сме, 
че нашето общество нн дава 
тази възможност.

И няма да бъдем недостой
ни синове. На нашето мал
цинство което се ползва с

Младостта има свой цвят, 
звук и тоц. Физиологически 
ти е твърде сложен органи
зъм: търси, намира, осъзна
ва, смее се и пее. Тя е най 
сладката награда па живота 
най-хубавия плод от богата
та югославска, социалистиче 
ска градипа. В вея са овъ- 
плотени идеите на прогреса. 
В нея и с нея „става онова 
което пе може да отане". Тя 
почита постиженията и бо
ри се със същата сяла за 
нови такива. За повече слън 
це. За повече радост. . Тя е 
неизчерпаем извор на енер- 
гия1 Тя строи. А някои я на 
ричат криза. Това могат да 
кажат онези 
обичат. Погледнете ра.яцъв- 
телите полета ва нейната 
дейпнст и ще се уверите че 
е така. Зошото ияе сме децд 
на червената война, пие сме

отгледани о прогресивнот» 
мляко на нашата Револгона- 
я, ние сме иарастнали вър
ху телата на нашите бащи 
и братя. И ние тук, на гра
ницата иа социалистическо
то ни отечеотао, младите 
българи, носим в душите си 
пламъка на свободолюбивия 
Белград. Сараево, Скопие 
или Любляна, ние порицва- 
ме всеки шовинизам и се бо- 
рвм аа укрепване и изграж
дане на това наше социали
стическо семейство. Това е 
вашата длъжност. И чест.

Ние се радваме на неввж 
дапя свобода. Из нея произ
лизат нашите задължения, 
който не са прецизирани с 
постановления. Движим се в 
огромния кръг на нашия век 
които донася на човечество
то невиждани постижения. 
Учиме и се бориме тези по-

жизверадостното слънце на 
нашата обшност ва братски 
пароли. Щасливи сме когато 
виждам», че се целуват Ви- 
длич и Тригдав, Стара пла
нина и Авала, Нишава и 
Дрина.

които не я

Соколов Стоян, 
с. Драговита

А. Абрамович и С. Сотиров

РЕЧНИК НД МАКЕДОНСКИ ЕЗИКОбаче, погрешно би било 
да се съди за художни
ците по изложените про
изведения, защото, както 
и те самите казват, из
ложбата е била специал
но нагодена за спомена
тите празници и за рав
нището и вкуса на пнрот 
ската публика.

На самата изложба во
дихме малък рвзговор с 
художниците по въпроси 
за искуството.

— Нашата изложба — 
каза проф. Арамбович — 
има за цел да запознае 
месите с съвременната жи
вопис, Ние не желаем на

Създаване на пръв реч 
ник на литературен език, 
като един от белезите на 
национална индивидуал-

Институтътзя македон
ски език при Скопския у- 
ниверситет няколко годи 
нн вече работи върху съз
даването на пъвия речник ност, означава успех в 
на македонски литерату- развитието на национална

култура на всеки народ,' 
а заедно с това и основа афирмиране.

за нейното понататъшно 
процъвтяване. Това още 
повече може да се каже 
за такива народи, които 
като македонския са ми-ловджийски
нали дълъг и труден път 
до пълното националворен език.

Днес значителна част 
от работата върху реч- 
йака е завършена. Събра 
ни са материали от народ
ното и литературно твор 
чество и сега са • работи 
върху лексическата обра
ботка на материала. Част 
от речника вече е готова 
за редакция.

Целият македонски на
род— и не само той — с 
голям интерес очаква из- ' 
лизането на тая книга. 
Въпросът за излизането 
аа речника интересува и 
.студентите от нашите у- 

и ниверситети и от стран
ство, защото македонски 
език се изучава на универ 
ситетите в Белград, Зяг- 
ргб, Любляна и на универ 
ситетите в Полша, Англия 
и Франция.

то в техниката значител
но се различават: Абра- 
мовнч клони към импре
сионизъм, към едно емир- 
яване в сини тонове, до- 
като Сотиров е по-експре 
сивен, навлиза в интерес
ни контрасти на цветове 
и нюанси с ясен стремеж 
към новаторство което 
за сега само се навестява

шето изкуство да спус
нем на равнището на ши
роките маси, но не жела
ем и да се откъснем ст 
тях^ Между изкуството 
□ ндрода трябва да съще- 

(да речем — „Трънски О- егвува неразривна вързка.
Народът е бил и си оста
ва главен потребител на 
изкуството.

Той говори и за нуж
дата и по градовете във

доровци“) но което ще 
стане съществено за него 
вата следваща изложба в 

‘ Белград, защото изложе
ните картини датират из 
1956 година. При Абра- вътрешността на страна

та да се създават малки 
галерии, да се работи на 
повдигането вкуса на ма-

мовнч се чувствува теж
нението към опростяване 
на колорита, докато Со- Свободан Сотиров: Разстрел

За истинска родина той признаваше 
само Македония страната, където — 
„небето опира в Пирин. И мурите 
бури илинденски приказки 
Охрид лазура е толкоз

ВАПЦАРОВНа 23 юли 1942жт I година на гарни- 
зонеото стрелбн- 

||!|||ще в София бе 
разстрелян вели- 

ЩУ кият ноет-Никола 
•'тШ Йонков -Вапцаров. 

Загина Валца* 
ров с ботевска пе- 

. сен на уста. Със 
своята смърт, с 
кРъвта си той по- 

г-И твърди своята по
езия и си обезпе

чи безсмъртие. Българските фашисти 
убиха неговото тяло, но неговия 
велик дух и днес живее между хо
рата н а славянския Юг.

Макар че през иглените уши на 
фашистката цензура можаха да минат 
само ония Стихотворения които влязо 
ха в стихосбирката му „Моторни пе
сни“ ясно се вижда, че неговата пое
зия (както и животът му) е насоче
на против всичко старо н отживяло, 
против всичко което потиска човека, 
което ограбва неговая труд, което 
отнема свободата и вдравето му. Не
говото внимание, неговото чувство, 
неговата мисъл са били погълнати из
цяло от съдбата на народа. Той 
знава неговия тежък живот, неговите 
нужди и копнежи. Народът страда по
тиснат от условията на капитализма.. 
Поетът е на страната на народа, 
тът е с най-напредничавнте хора 
борбата за свобода и ново общество.

Той е единственият от тогава
шните (Писатели в България който да
де живота си в борбата срещу фаши
стите,

в
пеят, над 

просторен и 
син...“ Това не му пречеше да обича 
и България, нейните работници както 
и трудовите хора от цял свят. Той 
беше истински интернационалист1. От
крито и недвусмислено той казва това:

(ПО СЛУЧАЙ ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА МУ)
У

Вапцаров познава необннковено 
дълбоко живота, коварните неписана 

ва в родното ей градче. След равър- закони на буржоазното общество, по- 
шване на шести клас постъпва в мор
ското машинно училище-във Варна.
Завършава го през 1932 година и би
ва назначен като техник в с. Бараково.

Там е приет за член на БРП(к).
През 1939 година го уволняват за по
литическа дейност сред работниците.
Минав^ в София където се залавя за 
тежка" физическа работа. Организира 
македонска литературен кръжок. По
ради болест престава да работи. Без
работица. Мизерия. Политически по
дозрения. По-късно става огняр в же
лезниците. И тази работа го сваля на 
няколко пъти в легло. Работи и в 
кланицата. Отива в родния си край 
по партийна работа. Полицията е по 
петите му. Тя му подготви процес, 
но не можа да го осъди. По-късно бе 
интерниран в Годеч. Оттам редакти
ра в. „Литературен критик“ и събира 
около себе ои прогресивна писател
ска младеж.

След нападението на Германя 
срещу СССР той участвува активно 
в антифашисткото движение, като ор
ганизира съботажи против германски
те складове и германските влакове с 
оръжие. Поради провал той пада в 
ръцете на полицията. Шестима бяха 
осъдени на смърт. Между тях и Вап
царов. Не помогнаха интервенциите 
ва някои писатели, конто почитаха 
неговия поетически талант.

кедонско семейство. Основното и про 
Гимназиалното си образование получа-

:

Щ длоетта на силните и страданията ва 
унизените хора. И Вапцаров отразява 
вярно, реалистично и с висока худо 
жествена стойност, тежкия живот на 
народа, а и борбата за нов свят. Той 
подчертава ясно отвращението си от 
живота през капитализма :

„Тази земя, 
по която тъпча сега, 
тази земя,
която пролетен вятър пробужда 
тази земя не е моя земя, 
тази земя, простете, е чужда.
И днес когато си спомняме 81 

Вапцаров, който е твърде познат 
югославските читатели, ние ще каж*и 
ще повторим онова, което толкоз пътй 
вече е казано: той е велик и като чо
век и като поет. Със сърцето и ДУ" 
шата си той принадлежи на македон
ската литература, на югославската, * 
по формална линия, затова че е жи
вял и творил в България — и на бъл
гарската. Непочтено е към самия по
ет той да се провъзгласява за 
гарски националео поет“, де се оск- 
верняват неговите стихове с непр*' 
вилно тълкуване, с шовинистическИ 
Цвят, да се премълчават стиховете мУ 
които открито говорят аа Македония-

Така гледаме ние на Вапцаров- 
Днес ние си спомняме за този Вапй*' 
ров, седемнадесет години след герои' 
чшата му смърт, в страната където с* 
осъществени неговите мечти, къде*0 
„се радват на труда си хората... и 
обичат като братя“.

. в

„Живот ли бе—да го опишеш? 
Живот ли бе — да го разровиш?
Това е период, когато селяните 

псуваха живота „сърдито“, когато зе
мята беше натопена „с кръвта на хил
яди убити“, Оттам произлиза схват
ката между поета и живота с който 
е в распра, оттам започва двубоят ме
жду подлият нечовешки живот и чо
века, който въпреки че страстно оби
ча да живее, не може да живее .в от
ровната смрад на съществуващия жи
вот. Всеки стих на Вапцаров е изпъл
нен с прекадено дълбока любов 
човека изобщо, към обикновения ра
ботник. И това не бяха само 
това не беше поза, но истинско

„бъл-

по- към

думи, 
чув

ство, което той потвърди със своята 
кръв, както правят само най-големи- 
те поетн.

пое-
в

Вапцаров създаде на български 
език великолепни стихове и с тях о- 
богати българската поезия. Но не тря 
бва да се забравя, че въпреки 
шеше на български език той беше и 
си остана Македонец — и като поет.

Никола Йонков Вапцаров е ро
дее В Банско през 1900 година,

че пи-
в ма- Т. Пиза—М. М-*


