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ОБЩИНСКА ОТЧЕТНО—ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ЩЕ БЪДЕ ФАКТОР ЗА 

СИГУРНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И НА НОВИЯ ПЕТГОДИШЕН ПЛАН
— За председател на общинския отбор на ССРН отново е избран СТОЯН НАКОВ —

■В индустриалното развитие 
сс тръпва от слабата матерна 
мио-производствена база на за 
(наятчий оките ■работилници, без 
достатъчно кадри и средства.
Свглеждат се възможностите 
за обезпечаване на суровинна 
база Започва по-сериозно ек
сплоатиране та лигнитните за 
Лежи край Мъзпош, на-беляз-

^На 30 октомври в Димитровград се състоя общинска от- 
четно-избоРна конференция на Социалистическия съюз, на 
която бе отчетена досегашната дейност общинския отбор 
на ССРН'и избрано ново ръководство.

На конференцията присъствуваха 96 делегата, представ 
дяващи местните организации 
ската община и значителен брой гости, между които: чле
нът на председателството на околийския отбор на Социали
стическия съюз на Нишка околия Шотра Любомир, членът 
на председателството на околийския отоор на Соцналистиче 
ския съюз на Нишка околия Любенович Живко, секретар
ят на околийския отбор на ССРН на Нишка околия и съюзен 
народен представител на Димитровградско Тодор Славянски, 
и представители на културните и просветни заведения от об
щината, на предприятията и пр.

Новоизбраният общински отбор на Социалистическия 
съюз се състои от 39 членове, а изпълнителният отбор на об 
щинския отбор наброява 13 члена.

В изпълнителния отбор на ССРН са избрани: Стоян На
ков за председател, Славчо Бошков за секретар, Адам Геор
гиев за заместник-председател, Кирко Илиев за касиер. За 
членове на изпълнителния отбор са избрани: Георги Алексов, 
Кирил Ташков, Душан Бишчан, Савка Стефанова, Кирил Трай 
ков, Райко Зарков, Александър Васов, Любисав Илиев, Сто
ян Живков.

На конференцията са избрани делегати за предстоящия 
пети конгрес на Социалистическия съюз на трудовия народ 
утврдиха предстоящите задачите на Социалистическия съ- 
Иосифова.

Конференцията обсъди предваритедао разделения доклад 
за досегашната работа на ОО на ССРН и изслуша доклада 
ва задачите на организацията на ССРН в общината. В раз
вилите се разисквания по докладите и в заключеюмта се 
утвърдига предстоящите задачите на Социалистическия съ-

ята, републиката и околията 
бяха обезпечени 165,614,000 
динара оредспва за капитални 
вложения, с които се лоста- 
вика на здрава основа 11 гтред 
приятня. Основата на Iинду
стриалното (развитие в този не 
(риод е реконструкции на съ
ществуващите малки тиродпри 
ятия. Наред с капиталовложе
нията за издигане на индус
трия, и периода иа 1957-59 го 
дина. особено през 1959 годи
на, е обърнато голямо ви има
ли е на .кооперациите. Са!мо 
а.\чи)ов.с|кал'д земеделска коо
перация и димитровградска 
та кооперация „Нишава” в то

ват се издирвания на рудни за 
лежи (лапорац, каменни пъпли 
ща, медни руди).

Този етап е преломен, етап 
в стопанското развитие на Ди 
мндпрошлрадско. Последваха го 
лесни ус)т)гхи, резултатите на 
които могат да се проследят 
гари сравнението на съвкупния 
обществен продукт през раз

личните етапи.
В доклада се изтъква', че 

през 1946 .година съвкупният 
обществен.' продукт на Димит
ровградско е възлизал на 100 
милиона дина!ра- Десет години 
по«ъсио, през 1956 година, 
той се увеличил с 4.67 пъти и 
е достигнал сумата от 
467.017,000 динара, при палим 
тост пълното доиминиране на 
селскостопанския обществен 
продукт, който тогава възди- 

290 милиона, срещу 6 ми

на ССРН от Димитровград

за на
лиана промишлен обществен, 
продукт, 97 милиона общест
вен продукт от занаятчийство! 
то н 22.832.000 динара общ до

зи период са изразходвали аа 
машини н други сродства пад 
22 милиона динара.

Каш1тало®лю.жекията се от
разиха върху материално -про 
иаводствената база на общи
ната. .През 1959 година съаку 
пният обществен продукт въз 

1.325.000,000 динара

ход на 'кооперациите.
В тази етан — се изтъква в. 

доклада — по обществен про
дукт индустрията заемаше по
следно място ц стопанството 
на Димитровградско.

Затова ,в следващия петгоди 
шен период — през третия е- 
тап яа стопанското развитие 
'—■ (в петгодишна № етопаич/ки 
план на комуната е дадена прв 
мвииа на промишленото разв
итие и на укрепване на земе
делските кооперации. В този 
етап с помощта на фередаци

лее е па
Ирещу 467.017.000 през 1956 по 
дина и 100 милиона през 1946 
годшед. Тава 'означава увели
чение от 3 пъти в сравнение с 
1956 година.Домът на културата — Димитровград в който се състоя 

Общинската конференция на ССРН (Следва на 3 стр.)

Отчетно-изборна общинска конференция на ССРН е Босилеград

ССРН СЕ УТВЪРДИ КАТО РЕШАВАЩ ОБЩЕСТВЕНО
— ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРюз.

За председател на общинския отбор на ССРН отново е избран др. Славчо Сотиров
И»

тен брой избиратели не бя 
ха членови на ССРН. Днес 
Босилеградската общинска 
(организация
8545 членове а не записа
ни в ССРН са около 3 000 
избиратели. Сотиров подче 
рта, че една от първите за
дачи на новоизбаното ръ
ководство ще бъде да об
хване и тези избиратели в 
организацията.

иа Димитровградската общи
на. Гледано исторически, ико
номическото (развитие на Ди
митровградско минава някол
ко етапа в. периода след вой
ната.

Двадесет години минават от 
започването на народната ре
волюция — се казва в доила - 
да, — а петнадесет години 
създаваме свободна социално 
тическа родина. През този пе
риод постигнахме огромни у- 
спехи в 
строителство особено » ико
номическото развитие и се на 
редихме межццу индустриално 
развитите страни.

Като се говори 
петгодишни 
стопанското развитие на наша 
та страна, в доклада се изтък
ва, че според набелязаното в 
Проектоплана, участието на ела 
баразвитигге краища в нацио
налното производство трябва 
да се увеличи от 16,5% на 
20,5%, а националният докод 
с 3% над средния ръст на на
ционалния доход на страната.

Това е, заключава се в до 
клада, едно прекрасно лотвър 
ждение на правилността на 
политиката на национално ра
вноправие във ФНРЮ, неоткло 
нно следвана от Съюзаща юго 
славоките комунисти и народ
ната власт.

В продължение на док
лада си Славчо Сотиров се 
спря на по-значителните 
успехи на ССРН в Босиле- 
градско: залесени са 348 хе 
ктара голини и ерозирани 
площи (в стойност на пове 
че от 12 милиона динара), 
построени са 28 км. нови 
пътища (в стойност на 11,5 
милиона динара), 8 моста 
(в стойност повече от 4 ми 
лиона динара) 11 училищ
ни сгради (в стойност от 
около 25 милиона динара), 
повдигнати орехови насаж 
дения върху площ от 700 хе 
ктара (в стойност на 5 ми
лиона динара или общо взе 
то всички тези мероприя
тия, реализирани от ССРН 
възлизат на 57.738,000 ди
нара. От това 24 698 000 ди 
нара са дадени във форма 

самооблагане,
33 040 000 динара като до
броволна работа.

Говорейки по организаци 
онни въпроси, докладчик- 
кът подчерта, че вече са 
превъзмогнати по-раншни

те слабости, когато извесса проведени навреме и ор

ганизирано, а наизборните 
събрания с решавани и мес 
тни стопанско-комунални 
въпроси.

В продължение на докла 
да си, другарят Сотиров го 
вори и за работата на пред 
седателството на общин
ския отбор на ССРН и за 
различните комисии при 
него.

Изхождайки от решени
ята на V конгрес на 
ССРНЮ, другарят Славчо 
Сотиров подчерта бъдещи
те задачи на общинската 
организация на ССРН. Той 
изтъкна, че ССРН трябва 
да се заема с разрешаване 
то на всички въпроси, кои 
то стоят пред комуната. 
Всички дейности на ССРН 
трябва да бъдат съгласува 
ни с нуждите и задачите 
на комуната. Той призова 
стопанските, културните и 
политическите дейци да съ 
гласуват своите действия 
с нуждите на комуната и 
с материалните възможно 
сти, с които тя разполага.

Като изтъкна завидните 
резултати, които нашата 
страна постигна в развити 
ето на народното стопан
ство и след като посочи св 
етлите перспективи на пре 
дстоящия педгодишен на
родностопански план, докл 
адъикът се спря върху ак- 
туалните стопански въпро 
си на Босилеградската об
щина. Той подчерта, че 
през изтеклия период са 
изразходвани 200 милиона 
за изследване на рудни за 
лежи в Босилеградско. Ру 
дните залежи на графит 
вече са установени и сега 
се подготвя програма за ек 
сплоатация на същите.

(Следва иа 4 стр.)

На 24 октомври в търже 
ствено украсения киноса
лон, в Босилеград се състоя 
общинска отчетно-избор
на конференция на ССРН. 
На конференцията присъ
ствуваха сто делегата на 
местните организациии на 
ССРН, както и много гости 
— представители на обще
ствените и стопански орга 
низации, на ЮНА и др. Ме 
жду гостите бяха другари 
те Драги Попович, подпре 
седател на Околийския от 
бор на ССРН във Вранска о 
колия, Олга Стошич, член 
на Околийския отбор на 
ССРН и майор Хатия И- 
ван, представител на ЮНА

Доклад за работата на 
ССРН през изтеклия пери 
од изнесе другарят Славчо 
Сотиров. В уводната част 
на доклада другарят Соти
ров изтъкна, че в местни
те организации, 
след Петия конгрес на СС
РНЮ, членовете са запоз
нати с по-важните реше
ния на Конгреса, а че по- 
обстойно разглеждане на 
конгресните материали по 
наето ящем се 
във всички организации. 
Той добави, че в периода 
между V конгрес на 
ССРНЮ и общинската кон 
ференция са проведени из 
бори в подружниците и 
местните организации съ
гласно новия Статут на 
ССРНЮ. Докладчикът ме
жду другото 

роля
в изграждането на новите 
обществени отношения, в 
укрепването на работниче 
ското самоуправление, в 
разрешаването на различ
ни обществено-икономиче
ски политически въпроси.

наброява(Първият етап — 1945-1955 
родина: десетгодишно разви
тие, когато не съществуват по 
особени условия за спроителс 
тво на големи обекти, волед- 

кзвссгните (обегоятел

социалистическото

ствие на 
сива: обнова на разрушената 
рошина, издигане на «родна те
жка индустрия и яа мощни из 
точници иа електрическа енер 
(тия, период на икономическата 
блокада от страна на СССР и 
(Липса на каквито и да е ресор 
си в Димитровградско, които 
да оправдаят издигането «а 
промишлени ‘обекти.

за новите 
пецжшеясгив-и на

След като посочи реди
ца организационни слабос
ти, докладчикът подчерта, 
че в сравнение с предиш
ния период, днешните орга 
низации на ССРН органи
зационно са укрепнали и 
станали решаващ общес
твено-политически фактор 
на дадена територия. Днес 
г. Босилеградско има 39 по 
дружници на ССРН, и 7 
месни организации. Пора
ди мнгобройността на член 
ството предстои подялба на 
подружниците в Босиле
град, Горна Лисина, Дукат 
Зли дол и Долна Любата. 
Избори в организациите

Обаче общината, «иго слабо 
разпита, не бе оставела на 
бе си. Ежегодно тя получаваше 
по над 60 милиона динара аа 
издръжка на просветата, одра 
осоляването, социалната за
щита и иа другите обществе
ни служби.

се-

Вторият етап — 1955—1957 
година - в икономическото раз 
витае на Димитровпрадско ид
ва след. успешното индустриа
лизират» «а страната на Род
ната тежка индустрия, (редица
та трудови победи, сУколнател 
ното оформяване на общините 
като самостоятелни икономи
чески единици, все по-засил
ващото се обществено управ
ление и работническо самоуп
равление. разкриха 5товнвъз(Мо 
жнюсти за развитие и на Ди
митровградската комуна.

Този етап е стацт на търсене 
възможности и основи ва бърз 
стопански развой. Тръгна се от 
местоположението на комуна
та от нейните ресурси и су.ро

ана
веднага

ПЪТЯТ НА ИКОНОМИЧЕС
КИЯ РАЗВОИ НА ДИМИТРОВ 

ГРАДСКО

В доклада по-нататък се го 
вари за стопанското развцтие

провежда
Г

Четете

ТОЗИ БРОЙВ•: •

Политически
коментар.

Новини от 
Босилеградско

Културен преглед
Детска притурка
Интересни нови
ни, „Бей-Онзи“, 
писма на читатели 
и пр.

1Ж.

Основата йа икономическо
то съществуване- на комуната 
в този етап е селското стопа- 
НСТЩ10. >В плановете за стопан
ското развитие яа Димитров
градско се набелязват произ
водствени (направлявания на 
селското стопанство в отделни 
те райони иа комуната, като 
в планинските райони се обръ 
ша (повече .внимание иа живот 
(павъдствк/го и фуражните дра 
ни. а е равнините и среднопла 
нимските райони на овощарс
твото и земеделието.

©
говори 

на ССРНза

V ,У Босилеград: една ог новите ж нлнщнн сгради.



БРАТСТВОо

НЕБИВАЛ ПРОЦЕС В ИСТАМБУЛ

Цял режим на подсъдимата скамейка
дат и отвеждат съдиите, об 
винените, адвокатите, жур 
налистите, дипломатите, те 
дават изявления за хода на 
процеса,"й тн. Няма съмне 
пие,.че турската войска се 
ползва с голямЪ пбпуляр- 

сред народа и че е о-

провизорно правителство. 
Този, съд е .независим и не 

пред никого Ъй.

пренебрегнали конс-Побсъдилата скамейка в им че са
Титуцията. Вместо Рдто 
власт, да зачитат, конститу 
иията. те я- нарушавали, за 

, да. останат па власт. У гие-

НОВО ИЗОСТРЯНЕ \ 
НА СПОРА КУБА-САЩ

провизираната съд е б н а 
зала на остърва Ясъада, От 
далечен от Истамбул на о- 
коло 12 мили, наброява о-. 
■коло 407 стола, На подсъ- 

Та,- трай спорта й коЛупал“ | гдимата скамейка’ се НОми^ ' 
ните обекти в Куба.

е отговорен, 
воденето па този процес, 
.нита за постановленията 

процеса.. Неговите при
съди: веднага са изпълни-'

,по--тяврщ са- печата,; птресле-, 
двалгС опозицията, пилеели’ 
държавни пари и тн.

Спорът между Съедипе- 
пите американски гцати и 
Куба — по-точно действия 
та на САЩ против кубин
ската революгщя-павлезе в 
една нова фаза на по-на- 
тат-ъшно изостряне.

До това се дойде поради 
последните мерки, които 
предприе Вашингтон спря
мо Куба, за въвеждане на 
почти пълнен ембарго въ- 
врху износа па САЩ в та 
зи страна. Въз основа на 
решение на амергасаиссо- 
то правителство забра
нен е всякакъв износ от 
САЩ в Куба, освен износа

ност
фицерите, които проведоха 
революцията се полагат 
големи надежди. Да ли вой 
ската гце задържи и оправ 
дае надеждите и в ролята

ми, освен смъртните присъ 
необходиморат: бившият президент па 

Републиката Джелал Ба- 
яр, бившият председател 
на правителството Адиаи, 
Мендерес, 
на Народното събрание Ко 
ралтап, подпредседатели на

ди, за които е 
да бодат потвърдени, от Ко

еди
По всичко изглежда, че 

целта па САЩ на първо 
място е била да създаде 
пови икономически, и поли 
тически затруднения па 
правителството на Кастро. 
При това сигурно се е смя 
тало, че икономическите за 
труднения ще предизвикат 
вътрешнополитическа кр
иза, ще подтикнат създава 
пето на политическо иедо 
волство против сегаш.ния 
режим и ще стимулират 
засилване на активността 
и мобилизиране на антика- 
строесккте сили.

Правителството па Кас
тро веднага реагира на те 
зи мерки. В Куба бяха па 
циопализирапи още 175 а- 
мерикапски предприятия. 
Предприети са мерки да се 
намерят нови пазари за ку 
винените стоки и нови из
точници за закупваие на 
блага, необходими на Ку
ба — на първо място на 
Изток. За тази цел ръково 
дителят на кубинското сто 
панство, директорът на ку 
бинската национална бан
ка Гевара в близко време 
ще отъптува за СССР, Ки 
тай и някои други източ
ни страни.

Трябва да се добави, че 
правителството па Канада 
взе решение да не послед 
ва примера на САЩ и да 
не прилага ембарго в тър
говията си с Куба. Някои 
страни от Латинска Амери 
ка негодуваха зарад акци 
ята на Вашингтон, докато 
други се въздържаха да 
подкрепят решението 
правителството 
Това показва, че Куба ще 
има възможност, с покуп
ките в Канада и латиноаме 
риканските страни, до 
стна степен да неутрализи 
ра и намали ефекта на ем 
б аргото.

Макар да е предприета 
на икономически план, най 
-новата мярка на правите 
лството на САЩ спрямо 
Куба, има на първо място 
политическо значение, и не 
ината цел е по-нататъшно

КОИ ИМ СЪДИ?
м.итета за национално

председателят Високият съд па правда
та (както се официално па 
ршеа), който води този про 

от Коми 
националното един 

стоо. Това е офицерски ко 
митет, който извърши пре 
врата и сега държи влас
тта в свои ръце 1фез едно

нстао.

РОЛЯТА НА ВОЙСКАТА която е 
зависи изглежда

си па политик, 
поела, щеСъбранието, членове па 

парламентарния анкетен, 
комитет и всички пародии 
представители от Демокра 
тическата партия. Па Ясъ 
ада се намира и голям брой 
обвинени провинциални гу 
бернатори, полицейски ше 
фове. Те ще бъдат съдени 
по-късно. За сега се съди 
само на парламентарните.

цес е наименуван 
гета па Всичко което е във връ 

зка с този процес се нами
ра в ръцете па офгщерггте.

Те издават пропуски, те 
ги контролират, те довеж-

до голяма степен и от това 
ще се води този про- 

какъв ще бъде кра-
к ак 
цес и 
ят му.

Малък иоллтичсскп портрет

Кои е Мобуту?8

ЗАЩО ИМ СЕ СЪДИ
ТОЗИ пост амбициозният пол
ковник тръгна на 14 септември 
в политическа акция, която за 
върши с твърде безславни ре
зултати.

цн въодушевено го поздрави
ха а след кратко време около 
Мобуту започнаха да се съби 
рат бивши военни и граждан
ски функционери от бившата 
метрополия.

Някои данни от биографията 
на младия полковник хвърлят 
светлина върху неговите връз 

бившата метрополия. Той

Когато на 14 септември, 30 
годишният полковник Жозе Де 
зире Мобуту се появи на кон- 
гоанската политическа сцена, 
малък брой хора знаеха кого 
именно той представлява и ка 
квн са неговите намерения. От 
иачал». този млад погУовниК 
заявяваше, че възнамерява да 
„неутрализира” водещите по
литици в Конго — Лумумба 
и Касавубу че тогава да се о- 
ттегли.

Обаче от ден на ден става- 
все по-ясно, че амбициите 

на Мобуту надхвърлят „неу
трализацията” и ставаше все 
[по-очевидно кой всъщност стои 
зад неговите действия. Още 
на първата му прес-конферен 
ция присъствуващите белгий-

Преди известно време бе 
ше публикувана една офи
циална брошура, е която 
накратко се привеждат про 
вииепията на подсъдимите. 
Мендерес и Баяр господе 
твуваха в Турция пълни 10 
години. В обвинителния 
акт се наброяват вегечки 
техни грехове, дори и ония 
най-дребните, как вито са 
плащането на любювници 
те на Мендерес от държав 
ните сбоидове и авганистан 
асото куче на Баяр. Но съ
щността на обвинителния 
акт лежи в твърдението,

РАТНИ НО&ШШ
ки с
е един от редките конгоанци 
на когото под белгийска власт 
е била дадена възможност да 
получи някакво образование. 
Той се учил в мисионерска

САЩ:
Както съобщава аген 

ция Ройтер, американс
кият военно 
флот е 
1,450 войнки от амери
канската военноморска 
пехота ще бъдат изпра 
тени на почивка в аме 
риканската военна мор 
ска база Гвантакамо 

в Куба.
Във връзка с това Ку 

бинският министър-пре 
дседател Фидел Кастро 
заяви, че Куба ще 
поиска евакуиране на а- 
мериканските сили от 
базата Гвантанамо пос
редством ООН.. Той до
бави, че Куба неще ре
шава този въпрос със 
своя въоръжена сила.

ше школа, където още в млади го 
дини възприема католическа
та догма, на която остава ве
рен и днес, когато във военен 
мундир арестува и върши из
девателства над националисти
ческите политици, представи
тели и сенатори.

Когато го попитали след 
превземането на властта, как
ви са неговите политически у- 
беждения той отговорил: „Аз 
съм преди всичко добър христп 
янин”. Какво означава този от 
|гов»р| ст)ща г/сно. когато се 
има предвид, че ръководеща
та католическа личност в Кон 
го е белгийският бискуп от Ка 
танга, един от най-крупните 
акционери на прочутата компа 
кия „Унион маниер”, която дър 
жи в свои ръце баснословни 
рудни богатства.

След завършването на миси 
онерската школа Мобуту се 
учил в Института за общест
вени науки в Брюксел, а след 
това цели седем години се 
намирал на служба в бившата 
колониална армия.

След извоюването на неза
висимост на Конго. Лумумба 
го назначи на поста държавен 
секретар при правителството, 
а по-късно за началник на ща
ба на конгоанската армия. От

морски 
съобщил, че

Югославско-български 

културни връзки
на медикаменти и опреде
лени хранителни продукти.

Ембаргото върху износа 
от Северна Америка в Ку
ба е логическ■ последица 
от по-раншните мерки за 
упражняване на икономи- 
чеоси натиск срещу тази 
островна държава в Карип 
ското море. То дойде след 
прекратяване на доставки 
те на суров нефт за рафи
нериите в Куба и след на
маляване на тазгодишната 
кубинска квота за износ 
на захар в САЩ. Тъй като 
с най-голяма сигурност мо 
же да се предположи, че 
тази квота за кубинската 
захат> ще бъде напълно от 
менена през идната година, 
то най-новата мерка на пра 
вителството па САЩ озна 
чава на практика прекъ
сване
отношения между

български градове гостува 
с успех и Загребския стру 
нен квартет.

До края на годината е 
предвидено и в нашата 
страна да гостуват редица 
български дейци от култу 
рния живот. Така напри
мер, освен оперния певец 
Димов от Русе, който посе 
ти Югославия, наскоро ид 
ват на гостуване и Никола 
Николов, Борис Маринов 
и Катя Попова — оперни 
артисти от Софийската опе

Тези дни е на гостуване 
в България македонската 
оперна певица Данка Фир- 
фова. Планът предвижда 
тя да гостува във Варна, 
Русе, Пловдив, Стара Заго
ра и София, а ще настъпи 
в оперите „Тоска”, „Аида”, 
.Трубадур” и „Отело”.

В началото на ноември в 
салона на Съюза на българ 
ските изобразителни худо
жници ще бъде уредена из 
ложба на съвременната юго 
славска архитектура. То
ва е втора подобна изложба 
през тази 
та изложба беше организи
рана през пролетта и прив 
лече
на българските художници 
и културни дейци, но и на 
широката публика.

па
на САЩ.

иззе
ПАРИЖ

По време на манифес 
е Ал-тациите за мир 

жир, в които участву
ваха около двадесет хил 
яди манифестанти избу
хнаха жестоки стълкнора.година. Първа

Ф. П. вения с полицията е кои 
то бяха ранени 98 души^ 
между които трима бие 

министри и 15 жур 
налисти.

вниманието не само Германци ошново във Франция
на икономическите 

двете
ши

засилване на ‘натиска въ- 
на Кае Поддаден пята ка БунДеове- 

|ра влезахд ®ъв Франция, Олед 
подписването «а фретгско-гер 
майския договор за настанява 
не на германските войски и За 
■създаване на западно-герман- 
скп воечи бази «а френска те
ритория първите отряди 
■разположиха юъв военните ла
гери при Мурмшон и Сиоо г. 
Пристигнали са около три хил 
ящн германски войници, юоито 
ще участвуват в маневрите на 
НАТО.

цноините сили на запащногер- 
1мянокото общество и с предо 
■ставянето на френската терито 
рия на силите на Бундесвера, 
френското прдветлство засиля 
още повече загрижеността не 
(само на цялото миролюбиво 
човечество, но и на френската 
■общественост. Според съобще 
'и пята на западните 
Юрашюкият съвет на Обуе (Из 
точна Франция) е опълномо- 
щил грддокачед1нц1ка да забра
ни настаняването на залащно- 
герман ските военни части на те 
1риторията на това място. Тези 
протести потвърждават факта, 
че кОлкото и да се старят а® 
торите на договора да избег
нат истор^иескнгДг асоциации 
те се налагат сами от себе си.

ху правителството 
тро, което не може, а да не 
предизвика по-нататъшно 

и без това на

страни.
Последиците от америка 

нското ембарго ще се отра 
зят върху кубинското сто
панство и сигурно ще съ- 
здадат значителни затруд

ни правителството

БЕЛГРАД:
По покана на президен 

ФНРЮ Йосип
От 24 октомври в българ

ските кина започна да се 
югославският та на 

Броз Тито вчера приети 
гна в Белград на офици 
ално приятелство посе
щение кралят на Авга
нистан Мохамед Захир.

прожектира 
сЬилм ..Сам”.

изостряне на 
прегнато 
рибския район.

Политическите
особено ония в Латин

положение в Ка се
Един месец по-късно, на 

24 ноември в София ще бъ 
премиерата 

югославския художествен 
филм „Влак без трафик”. 
Един ден по-късно, същият 
филм ще бъде прожекти
ран и в Пловдив.

пения
на Кастро на икономичес 
кото и

Търговията със САЩ зае
маше до неотдавна ключо-

агенцшгнаблюда
н адеполитическо поле. тели,

ска Америка, изтъкват, че СОФИЯ:
По покапе на Центра 

лпия кооперативен съ
юз на България в София 
пристигна на 30 октом
ври югославска кооперв. 
тивна делегация наИ&ЯО. 
с земистиик-председа- 
теля на Кооперативния 
съюз на Сърбия Борис
лав Новакович.

на Вашингтон Договорът за създаване на 
западно германски военн ба
зи на френска територия пред
ставлява а«т, който още пове
че изостря международната об 
стачовка. С това Франция пра 
1ви тотеми отсъпки на най-реа 

з а п ад: гогермамок | в

тази мярка 
не представлява приносво място във външната тъ 

рговия на Куба. Северна А 
мерика абсорбираше до 

неотдавна 75% ог кубан- 
включително

в
во тн ош ениятаусилията 

западнато полукълбо да се 
сведат на нови, демократи 

Те изтъкват

През октомври в Бълга- 
беше на посещение ирия

делегацията на просветни
те работници, която прека

ския износ,
2/3 от кубанския износ на 
захар. Приблизително съ
що такъв процент пред став 

вноса от САЩ

(кциоиите 
Iкръгове и .допринася за възра 
ждаието на милитаррама. кой- 
|го нанесе толкова зшяи ма

чески основи, 
че ембаргото по принцип е ца две седмици, като гост 

на българските просветнинесъвместимо с нормални
те междунардони отноше 

за градив 
но международно сътруд-

ляваше и
обгция кубински внос. По

човечеството праз миналити 
две аветодаш войни.

(Повторното идване на гартма 
меките офицери н (войници въ® 
Франция неприятно напомня 
за те«ннте по-раншни нахлува 
«пя във Франция и други ев
ропейски страни. Създаването 
на западногерманскн воении 
■бази на чужда територия пред 
сташляза по-нататъшчю раз
ширяване на надпреварата във 
въоръжаването и то в момент 
■когато в Обединените нации 
се правят сериозни усилия за 
възобновяване на преговорите 

■разоръжаването. С разшито 
яваяето на войната в Алжир и 
новите концесии иа «ай-реак

цаботници.в
вечето промишлени строе- 

транспортни средства 
обекти в Ку-

ТОКИО:
Японският министър" 

председател Хаято Ике 
да заяви, че

пия и усилията октом-Към средата на
замина на гостуване вжи,

и комунални 
ба произхождат от САЩ.

мерки на

ври
България и делегация наПостъпката на

на САЩ о 
един и

ничество.
неговотоюгославскитеправителството 

ще повече изостря 
без това вече достатъчно 

изострен проблем

Съюза на 
журналисти. Журналисти-С досегашните 

Вашгшгтон Куба практиче 
ски загуби своя най-важен 

съгцевременно се

правителство неще се 
колебае да откаже аме- 

дого-
ческата делегация връща 

посещението, рикапо-япоския 
вор за взаимна сигур
ност, ако Обединените 
нации могат да запаз
ят сигурността на Япо
ния.

сложен и 
и представлява ново препят

фактически 
което по-рано направи на

пазар, а 
създадоха значителни за- 

добавката на ствие в усилията за негово 
то миролюбиво разрешава

Югославия една българска 
делега-труднения за 

резервни 
ми за 
опиране на

части, необходи- журнали етическа тю
нормалното функци-

промишленост-
не. ция.(Прес-сервис) В София и някои други Аденауер-атомно глаоозаивнванс
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Общинска конференция на ССРН в Димитровград
%

СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ НА КОМУНАТА ПРЕЗ 

1965 ГОДИНА—ПОВЕЧЕ ОТ 6 МИЛИАРДА
— Нацоналният доход на глава от населението — ще се доближи до средното югославско равнище —

цнрани: Желюша, Грайлшг. Ба 
чево, Лукавнца а сега е в П°Л 
рхупсваса ло>е|к1ИзсмеШната до
кументация за електрифицира 
не на селата в районите: Зцбр 
пие и Висок.

Не заседания, а 
конкретна работа
На края, от името на пред

седателството на Околийския 
отбор на Социалистическия съ 
юз за НиШ1ка околия, конфе
ренцията поздрави др. Шотра 
Любомир, члеч на председател: 
стйвото на о)юор(.тйс1юф ®л)5'0'Р 
на ССРН в Ниш. Той изтъкна 
новата роля и място нд общи 
моката 0'Ртаишация и иа мест
ните организации в живота на 
комуната и на •отдедчите 'ра
йони и подчерта че ..организа
циите трябва да мобилизират 
■Рраждашсге за най-юо«1К!рет:-11а 
решаване на проблемите в мо 
■мулата и то по такъв начин 
че всички граждани да учас
твуват в разрешаването им. Ро 
лята на ССРН е именно в това 
и работата иа организацията 
трябва ДД се оценява доколко 
тя е успяла Да мобилизира 
гражданите в разрешаването 
ма тези проблеми ц доколко! 
тя влияе и върху поомуната да 
ги разрешава, защото сега на
шите организации трябва да 
отхвърлят заседателщииата и

(Продължение от 1 стр.) луч ат 2.120.300.000 динара, 'ко 
сто заадно с обществения тгро 
(тукт пя занаятчийството ще 
съставлява 56% от съвкупния 
обществен продукт на общи
ната.

Това означава, че в следва
щия етап ко-муната ще стане 
индустриално развита и че ще 
се открият широки възможно 
сти за нов подем,

‘Въз основа на увеличаващия 
се обществен продукт ще се 
■узел 1и 11 и националн 11ят доход. 
Спорещ проектоплана се очер 
тава националният доход в
Дн‘мит1рсдапрашйко До 1965 го
дина да 1достигне 3.221.000.000 
динара, което изчислено на гла 
ва от населението ще възлиза 
на 191.900 динара или пет пъ
ти повече откоепкото през 1959

градско в различните етапи на 
раз®1ггие и се изтъква огром
ният стопански напредък на 
комуната, особено в периода 
ма 19571—1059 година катара 
се отбелязват големи успехи 
!в промишленото и селскосто
панско производство. Съвкуп
ният обществен продукт през 
този период (1959) е достиг
нал 1 милиард и трнстааваде- 
сет и пет милиона динара, а 
капиталовложенията достигат 
500 милиона динара. В този ле 
риод започва промишлеишп 
възход на Димитровградско.
В селското стопанство резул
татите от този период са ущи 
витални. За първи път п)рез 
1959 година Дим игров градско 
постигна оредей добив от пше 
ница 4.160 кг. на един хектар 
а сдружаването иа земеделски 
те кооперации с часгшгте земе 
Щедаки стопани върви по въз- 
ходяща линия.

Всичко топа-пазва се в до- 
'киа)аа-се постигна благодаре
ние иа проявената активна ро
ля на СКЮ и Социалистичес
кия съюз в разясняването за
дачите и организиране на акции 
по 1предп|риятията1, земеделски
те (Кооперации и чрез непосре 
(дственото влияние върху част 
шгте стопани-членове на Соци 
алистпчесция съюз.

През следващия иеш- 
юдишан Период—около 
5 милиарда за капита

ловложения
В третата част на доклада се'" 

говори за очертаващите се въ 
зможиости за нов, по могъщ 
стопански възход на Димит
ровградската община.

‘В следващия петгодишен опе 
риод ще се увеличат общите 
капиталовложения. Те ще до
стигна! 4.864.СЮО.ОСО динара: 
като и ай-гол ям а част от капи
таловложенията ще бъде даде 
на за развитието «а индустри
ята. В земеделското сгопанст- - 
що се предвижда укрепване иа 
земеделските кооперации и за 
силване на сдружаванията (от 
(всички «пдезе) между коопеРа 
цпнте п частните стомани.

Ло-пататък в (доклада се из
тъква нуждата от засилена 
■иолпти,ческа работа на органи 
заципге «а ССРН, особено иа 
(месфгнве организации, конто 
представляват гръбнака иа о- 
[ргаинзацията па ССРН в общи 
агата. Те трябва да играят рол 
ята на мобнлизатср ,ча масите, 
|да хората в предприятията и 
кооперациите, за провежДане- 
то на очертаващата се стопан 
ска политика на Димитровград 
ската община.

В дежлаД3 се изтъкват и «р 
гаппгзацпоинпте задачи, конто 
сгрят тирещ. ССРН. На първо мя 
сто. това е проблемата- за оклгоч 
ване на колцото е възмож
но ио-голям брой избиратели 
в организациите на СОРН. 
слещ. това задълбочаване на де 
момрацията в (работата! па ор
ганизациите на ССРН. осигури 
яване на широко участие на 
Гражданите във всяка общест
вена дейност и др.

Разисквания 
По докладите

В разискванията по доклада 
се н,31каза1Ха: другарят НАЧО 
СГАНИШЕВ подп1радсодатсл 

Общинския народен отбор 
—за изпълнението иа плана в 
димитровградските предпрпя ■

тия и за предстоящите задачи 
по стопанското .развитие на Ди 
митров градско. Той изтъкна, 
че селското стопанство до 
1965 година трябва да отбеле
жи огромен напредък. В от
делните райони ще се тръгне 
към оформяване на основни 
селскостопански 
например във Висока животно 
въдството трябва да б де ос
новен отрасъл. Овцевъдс-рвоТо 
трябва да направи решителна 
крачка—шю 1965 година само 
земеделската кооперация тряб 
ва иа има над 5.000 броя овце, 
отглеждани п,ри г-ий-съвреме- 
нбш услювия. Той говори и. за 
нуждата от изграждаме на път 
Димитровград—Стара планина, 
който ще даде възможност за 
екоплоатиране на старопланин
ските гори. САВКА СТЕФАНО 
ВА — за работата на жегите 
и за ролята им в обществено 
политическия живот; НАЦКО 
ТОНЧЕВ — за работата па 
младежката организация и за 
■съвместната работа е органи 
задните иа ССРН; ВАСИЛ ТО
ДОРОВ, делегат от Поганово, 
за перспективите на стопанс
кото .развитие на район Пога
ново, по специално за овощар 
сивото; ПЕТЪР НА И ДАНОВ, 
делегат от село Смиловци, за .. 
културто-(забавния живот 9а 7 
село; СЛАВЧО БОШКСВ за 
организационните проблеми в 
организациите на ССРН; КИ
РИЛ ТРАЙКОВ за културно- 
просветната работа-

Жизненото равнище 
значително нарасна

фрябва 'да се изтъкне, че в 
този етап индустрията и рущо 
.добивната промишленост пос
тигнаха «ай-голям' успех, 
шостведамт продукт ,в индус- 

възлезе иа 174.938.000

Об-

ТрНЯТЗ 
динара,
1956 година когато индустри
алният съвкупен обществен 
'продукт бе 6 милиона динара 
с около 30 пъти повече.

■Не почмалки рез>уитати бя 
ха постигнати и в коопера
тивното
22,832.000 динара през 1956 га 
дина 'Общественият продукт и 
«ооператив-ното стопанство на 
1рас«а на 96 милиона динара. В 
частния сектор на селското 
■стопанство бе осъществен съ 
що така 821.957.000 динара об

■което в сравнение с отраелн-на

Отстопанство.

Стоян Наков
поемат опияинформациите и 

методи на работа, конто ще ги 
поставят в' активно 
'.г-ие".

положе-

По-чвгаггък той сов-орн за ме- 
пюлнтнческож1ду|:гаро1шн1ото 

■ррсдожеяие, като се спря върху 
блоковитепастановищата 

страни по въпроса за, разоръ
жаването.

На края бяха изпратени те
леграми-обещания до Съюзния 
отбор на ССРН и другаря Тпто 
и до Главния отбор на ССРН 
на НР Сърбия.

ПИСМО ОТ СМИЛОВЦИ
,,Цнле„ израсна в индустриално предприятие за производ 

ство на мебели. Трудолюбиви ученици и учители
а о в

лите боядисаха прозорците 
и вратите, поправиха уче
ническите чшшве, боядиса 
ха черните дъски

— Влизането г. нов дом 
се придружава от веселба 
— решиха и учениците и 
учителите. — Трябва да си 
купим радиоапарат. Пари 
имаме, спечелени със соб
ствен труд. Нали набрах 
ме и продадохме стотици 
килограма щипки.

Два дни минаха и радио 
то дойде, разнесе се песен 
из двора... Сега всяка сут
рин песен посреща малки 
те ученици, песен от „тях
ното” радио.

Две радости па забърд- 
ските ученици обаче реша 
ват и два проблема, които 
отдавна искаха разреше
ние. Първо, обучението във 
всички класове ще се про
вежда само предобед, а 
следобед в класните стаи 
ще се разгаря друга дейно 
ст-кръжоци, секции, подго 
тевка на пиеси и литерату 
рно-забавни. вечери. Радио 
то пък ще допълни знания

годгага, а сРавиено с юяосяав 
скота равнище ще се доближи 
до него (то е 196.000).

Задачи, които Предсто
ят е 1961 година

■В доклада се изтъкват напе 
жашнте задачи по стопанско
то развитие, които още в пър 
вата година от изпълнението 
иа еловия петгодишен план ше 
трябва да се разрешат.

— 1По пгрмишльността: ю- 
кенчателно завършваме на фаб 
|рп!ката за гумени нишки, (която 
в края на петгодишния план 
ще 'обезпечава 890 милиона ди 
пара обществен продукт и ще 
заеме производството «ад 100
(работници: изграждане па фа
брика за лумени изделия, изрра 
жаане на иов далекопровод и 
на един мотел в Димитров
град

ГЬо-късно - създаване на фа 
брцка за кожни обувки и тек 
стилен комбинат.

В набелязаните задачи през 
петгодишния гглап се тгреДвиж 
да подобряване ,на 
'стопанство и иа занаятчийство 
то и значително място се дава 
на изследванията на рудни залс 
жи в Димитровградската кому

което опродукт,щеешен
сравнение с 1956 дредстав1ля- 
ва три пъти повече.

■Причините за такъв възход 
и на селското стопанство тря 
бва да търсим в издигането 
)на (кооперациите и е развилото 
се производствено сдружава
не на частните земеделски сто 
пани със земеделските коопе
рации. Кооперацията в после- 
дннте години се яви като но 
ва икономическа сила, която в 
селското !столанст|<е( наложи 
новия), съвременен начин на 
обработване та земята, зася
ване на виссисодобивни сс-рто •

На 15 октомври учешщи 
те от Смиловсксто основно 
осмокласно училище за пъ 
рви път влязоха с чантич 
ките си в новата училищ
на сграда. Два дни по-къс
но учениците получиха ноз 
радиоапарат. Двете радос
ти доставят и много нови 
изгоди за учениците — ня 
ма вече да отиват на учи
лище в две смени, а радио 
то ще им помогне в обуче
нието и ще ги уЕеселява. 
на междучасията.

Смиловското основно ос 
(моклаенз училище, което 
включва учениците от вси 
чки забърдски села отдав
на чувствуваше нужда от 
една ноЕа сграда. С помо
щта на Димитров градския 
общински народен отбор и 
с доброволен труд на всич 
ки забърдски селяни, осо
бено на ученическите роди 
тели, сградата бе завърше 
на в началото на учебната 
година- Трябваше обаче да 
се завършат още някои ра 
боти боядисване иа догра
мата, поправка на училищ

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ, секре
тна иа общинския комитет на 
Съюза иа комунистите, гово
ри за цзтрамепането на профе- 
мюлалннте каикри в комуната. 
Той изтъкна, че при бързия 
ръст на промишлеността в Ди 
митровграцоко се налага да се 
обърне повече внимание на ка 
дрите. Досегашното положение 
не е ■задоволително. ССРН. сто 
паноките предприятия и доеше 
рацинте трябва да отделят зча 
м1 делели средства за стцтв-.ндн • 
райе па кадри, защото очерта 
вашият се стопаи-окн възход 
през следващия петгодишен пе 
риод ще изисква по,вече спе
циалисти, които дд поемат ръ 
ководството на отделните про 
1гз1волстве1И11 процеси по пред
приятията и да се заемат с мо 
дерошзпраае на селското сто
панство.

Другарят Алексов се спря и 
аа въпроса за благосъстояни
ето на народа от Димитров
градско. Той изтъкна че жиз
неното равнище на народа е 
подобрено много в сравнение 
с 1956 годила. Това се -вижда 
от лотр-ебле,чисто, от доходите 
на насслеажето и от покупките 

стоки за културно-битово 
потребление. Като и1Р1ячер изтъ 
юга, че броят на радиоапара
тите се увеличавал 'както след 
ваг 1945 година Димитровград 
(без селата) е имал 10 радио 
апарата, 1950—100. 1958—350, 
1959—385 а в 1960-430. Броят 
на радиоапаратите и в селата 
расте всекидневно. Той изтък
на и слектриф|щираггето на 
селата. Досега са електрпфп-

ве зърнени крони, високсиро 
дуктивни пор4ач добитък и 
това се отрази гто.тежитеаио 
върху равнището на седскосто 
папската продукция и върху 
ръсгга яа сдружаването- 

Така напривгер през 1957-58 
гадшга ОАРУжени площи са 
54,20 ха а през 1959-60 година 
те надм|Дгиват 377 ха, т. е. 
7,5% от общата повърхност 
засята с пшеница. Трябва да 
се подчертае и тоша че на те
зи площи през таен година са 
получени 1.038.150 мг пшени
ца което е 17% от общия до 
бив на лшевица в Димитров-

селското

градско.
В доклада се изтъкват пацре 

лъкът в животновъдството, 
което -в следващите години о- 
ще пошече ще укрепне като о 
даоюна стопанска дейност е 
някои райони на комуната.

иа.
О

'В доклада за задачите на 
ССРН в ДIсмIглрови 1ралемо, из- 
«гаеси от др. Стоян Наков, се 
прави преглед «а междуна(род 
мото политическо положение, 
ш вътрешната и пъпшгчата по 
литииа на пашата страна, като 
се изтиква нашето здраво за
стъпване аа 'осигуряването на 
мира 11 мирното съвместно съ
ществуване между народите 
от целия свят.

Във втората част на докла- 
1ЗД се прави преглед па иконо
мическия .възход иа Димитров

лга

Главни насоки в сто
панското развитие 

През новия Петгоди
шен етан

Новият петгодишен план на 
стопанското развитие на Ди- 
■шп!ровпр'ад[<ко. от 1961—1965 
гадшга, очертава но®, могъщ 
стопански подем. Въз основа 
на досегашните резултати;, о- 
ггпта и общоюгославокия кУРс 
за издигане иа слаборазвити
те краища, се набелязват след 
тгте изисквалия и задачи:

Капиталовложенията през то 
зи период трябва да пъзлезат 
на 4.864,000.000 динара, което 
в сравнение с 1957/60 година 
е 9.5 пъти в повече.

Тези капиталовложения шс 
се разпределят по отрасли:

1га

График ка стопанския подем ка Димитровградско
(Изчислено в милиони динари)

1965 год.1956 год. 1959 год.Обществен продукт по отрасли

6.311 

2.120 

2.770
1.421

1.325467Съвкупен общ. продукт на комуната 

На промишлеността 

На селското стопапство 

На останалвте отрасли
Националният доход, изчислен на глава от населението, 

делиите години се е движил както следва: 1947—62000 динара. 1960 
124.000. През 1965 година той ще достигне 191.000 динара и ше се 
доближи до средното югославско равнище иа националния доход, който 
ще възлиза иа 196.000 днвара.

Смилсвци: дворът на основното у-ще

та им-ще слушат за работа 
та на своите връстници от 
другите краища на страна 
та ни, ще следят новините 
и радиоггредавагшята за у- 
чешщите... ще бъдат по-бл 
изко до Белград, до Ниш, 
до Загреб...

— за индустрията и минна
та промишленост 4.571.300.000 
динара,

—. .за селското стопанство— 
193.0Х).000 динара,

занаятчийството

1756
891319 пия инвентар, набавка и 

изработка на училищни по 
собия и нагледни средства 
и пр. Това остана да завър 
шат самите ученици с пре
подавателите си...

На часовете по общо тех 
1 гическо образование и сдо 
броволен извънчасов труд, 
учениците и преподавате-

259142за
163.000.000 I динара,

— оа благоустройване и 
търговия — 45.500.000 динара 
и пр.

Тези капиталовложения ще 
дадят възможност да се осъ
ществи обществен продукт от 

,6 милиарда 311 милиона и шес 
тотин хиляди динара, от което 
само от индустрията ще се т>

в о г-

С. Повацовкч



БРАТСТВО4

БОСИЛЕГРАД ИЗГОТВЯ 

ПЕТГОДИШНИЯ СИ ПЛАН
Общинска конференция на ССРН — Босилеград

РАЗИСКВАНИЯ ПО ДОКЛАДА штш
(Продължение от 1 стр.) дния отбор, изтъкна че то 

зи отбор донася стотици ре 3 ' на може да се осъществи, 
за което съществуват обе
ктивни условия. Особено 
много се изисква от специ 
алистите от различни об
ласти — те да бъдат твор
ци на проекто-плана, а не 
някои лаици и тем подоб
ни. На специалистите в ко 
операциите се дава пълна 
еъзмсжнсст да търсят все 
странна помощ от община 
та, пък и от специалисти
те от Враня, за да предло
жат такъв стопански план, 
чието осъществяване ще 
разреши много от актуел- 
ните проблеми в Босиле- 
градско.

Според решенията, взети 
на съвещанията, коопера
циите трябва да държат см 
етка особено за развитие
то на селското- стопанство, 
за ония клонове от селско
то стопанство, за които съ 
ществуват благоприятни у 
еловия еъв всяка кспера- 
ция поотделно — като на
пример подобрение на паз 
бища, угоягане на добитък, 
образуване на овощни пла 
нтации, за модерно овощар 
ство, за систематично про
изводство на фураж, за 
подобрение и разширяване 
на овощни расадници, а о- 
собено рационално и мо
дерно да бъдат използува
ни онези площи, с които 
разполагат кооперациите. 
На своите стопанства да по

правителите на коопераци
ите. На едно от последни
те съвещания бяха разгле
дани всички въпроси около 
изработването на проекто
плана, а след това и поло- 
жението в кооперациите и 
предприятията и проблеми 
те, които трябга да реша
ват.

В течение на септем
ври и октомври в общес
твено-политическите орга- 

съветите на об

Изследванията продължа
Очакват се нови 200 { шения> с които членовете

на Социалистическия съюз
ват.
милиона динара капитало
вложения за окончателно
то изследване резервите па 
олово и фосфорит и започ 
ване на експлоатацията.

Докладчикът изтъкна, че 
и в селското стопанство са 
постигнати значителни ре
зултати, а особено по зале 
сяването, животновъдство
то и овощарството.

Неправилно
тщчштъ
детски
добавъчни!

низации, в 
щинския отбор, както и на 
заседанията на управител

трябва да бъдат запознати,
за да могат правилно да се 
спрсвеждат в дело. Той из 
тъка и това, че народният 
отбор, без достатъчно об
съждане и без нужната по 
дготовка, 
решения, без оглед на спе 
цифичните условия и нуж 
дите на общината. При до
насяне на по-важни реше
ния би трябвало да вземат 
участие по-голям брой хо
ра. Говорейки за идейно- 
политическата и възгагта- 

дейност на ССРН

пито отбори на коопераци- 
предприятията в Боите и

силеградско, обстойно се об 
съжда изработката на пет-взима известни

Твърде положително е, 
че за изработката на проек 
те-плана се изисква от ко
операциите, предприятия
та, съветите и останалите 
организации и отдели да 
бъдат реални — да запла- 
иуват онова, което наисти

годишния стопански пер
спективен план. За да бъде 
планът по-реален и по-до
бре ИЗГОТЕОН, пристъпи се 
и към отделни съвещания 
със специалисти от различ 
мито области, с представи
тели на предприятията, у-

Б практиката се сре
щат и отрицателни яв
ления, които не могат 
ба минат без' критика и 
които трябва да се остра 
пят. Така например о 
Босилеград между слу
жителите в предприятия 
та и учрежденията има 
хора, които имат голе
ми доходи, по получа
ват детски добавъчни, ре 
доено. Има няколко слу 
жители, които живеят за 
едно с родителите си, 
ползват приходите от и- 
мотите, пък дори ги и 
обработват. Някои от 
тях са между 
можните в Босилеград. 
Но тези хора получили 
удостворения, които им 
овъзможили да получа
ват детски добавъчни!? 
Подобни случаи съще
ствуват в село Райчило- 
вни и в околиите села 
на Босилеград. Какви 
ли не шантажи са пра
вени, за да се намери ня 
коя празнина в законо- 
пуедписапията и полу
чат детски добавъчни! 
Това явление не е мина 
ло незабелязано от ос
таналите граждани в Бо 
силеград. Тази есен, ко- 
гато пред къщите па въ 
прените служители, спи
раха тежко натоварени 
коли с продукти от таз
годишната реколта, мпо 
го хора правеха шеги за 
сметка на Завода за со
циална осигуровка и об 
щинския народен отбор, 
който им издал удоство 
рения, за да получат до 
бавъчни.

До кога ще върви та-

Значиелки средства 
използваш! за изработване 
на проектосметни докумен 
тации. През следващите го 
дини се очаква строеж на

са

телца
той каза, че липсват но
ви по-интересни форми, а 
дейността общо взето задо 
Еолява. Лазаров посочи ну

нови минни и промишлени 
обекти. Документациите, Пробна експлоатация на 

рудите в Босилеградскождата от навременното за 
познаване на граждани
те със събитията от вътре
шен и международен ха
рактер. Иван Митрев поз
драви конференцията от и- 
мсто на синдикатите, като 
между другото изтъкна 
слабостите в обществения 
контрол. Той каза, че се 
случва орган на обгцестве- 
нсто-самоуправление да 
вземе правилно решение, 
което общинският народен 
отбор не взима под внима- 
нле. Тсй се изказа и по ня
кои слабости еъв връзка с 
провеждането на закона за 
здравни осигуровки на зе
меделците. Драга Попович 
поздрави конференцията 
от името на околийския от 
бор на ССРН, като изрази 
увереността си, че общин 
ската организация на 
ССРН в Босилеградско и 
занапред с успехи ще се 
справя със задачите от вси 
чки области на обществено 
-стопанския живот и че и 
занапред ще бъде една от 
най-активните организации 

околията. Другарят 
Попович между другото

ли всичко 15 тона. Стойнос 
тта на тоЕа производство 
ще възлезе на 20 милиона 
динара. С пробната експлоа 
тация се целят три неща: 
ще бъде разгледана еъзмо 
жността за откриване на 
глина, ще се проверят резе 
рвите на рудата и ще се ра 
зшиоят изследванията тъй 
като приходите от досега 
получените концетрати ще 
се използват за нови изсле 
двания.

Този нов наичн на из-

Воче години наред се въ 
ршат издирвания на руди 
в Босилеградско. Досегаш
ните изследвания показаха 
че тук съществуват значи
телни рудни залежи. Така 
например при селата Му- 
сул и Караманица са наме 
рени оловне-цинкови руди, 
в Бресница волфрам, в 
„Две реки” —• на границата 
между селата Црънощица 
и Долна Любата — гра
фит. Тази година се вър
шат изследвания на фос
фатни залежи в с. Долна 
Лисина.

Отпреди 4 месеца започ
на пробна експлоатация на 
волфрамовата руда при се 
ло Бресница, където вече 
е построена флотация. Там 
се върши полуиндустриал 
но преработване на руда
та. С оглед, че волфрамът 
е твърде важен за нашата 
индустрия веднага се при
стъпи към експлоатация 
на повърхностните пласто
ве. Пробната експлоатация 
показа добри резутати. 
За непълни четири месеца 
са произведени 9 тона вол 
фрамов концентрат, а до 
края на годината ще бъдат 

„д произведени още 6 тона-и-

по-за

следване, придружен от о- 
питно производство, прове
жда инженер Томич, а съ
щият начин на изследване 
отдавна се прилага в нап
редналите и индустриали
зирани страни.

Въз основа на установе
ните вече резерви на гра- 
сЬит при „Две реки” е оп
ределена локацията за стро 
еж на една малка флота
ция. Предприети са мерки 
за набавка на машини, а

кажат на селските стопани, 
че чрез систематични меро 
приятия, селското стопан
ство може да се модернизи 
ра и добивът да се увели
чи до завидна степен. По 
този начин

които са на привършаване, 
гОЕорят че в Босилеградско 
през следващия 
шен период ще бъдат пос
троени индустриални мощ 
ности в стойност от 636 ми 
лиона динара, а в земеде
лието и горското 
ство ще бъдат вложени 354 
милиона динара (без проек 
та за агромелиорацията на 
источната част на община
та).

петгоди-

кооперациите

стопан-

в
някои от тях вече са при
стигнали. Специалиститенасе изказа и за ролята 

нашата страна в междуна- 
политика и за го-

постепено ще се освободят 
от търговията, а цялото 
си внимание ще посветят 
на развитието на селското 
стопанство — скотовъдство 
овощарство, земеделие и 
пр. Едвам след осъществя 
Еането на тези задачи, след 
успехите на своите стопан 
ства, кооперациите могат 
да обърнат по-голямо вни 
мание на кооперирането с 
частните селски стопани. 
С по-голямо 
бва да се пристъпва 
избора на нови семена, при 
което трябва да се води см 
етка дали местните усло
вия отговарят за успяване 
то им. Също така трябва 
да се осигурят условия за 
реализация на предприети 
те нови мероприятия, за 
успешното им осъществя* 
ване.

В проекто-плана коопе
рациите и стопанските пре 
дприятия, ще обърнат голя 
мо внимание на въпроса за 
кадри-специалисти, които 
са необходими за модерно 
стопанство.

Предприятията ще дър
жат сметка за•подобрение 
на производството, за мо
дернизацията му. Покрай 
това те ще. заплануват и 
отваряне на нови работил
ници, нови отделения.

Проектоплановете на ко 
операциите и предприятия 
та са изготвени до края на 
октомври. Те ще бъдат об
съдени на едно от заседа
нията на общинския наро
ден отбор и ще влязат в 
общия перспективен стопа 
нски план на Босилеград.

М. Л.

От тези стопански меро
приятия произтичат и ос
новните задачи на Социа
листическия съюз, на син 
диката, Народната младеж 
и другите обществено- по
литически организации.

се изказаха, че става дума 
за висококачествен графит 
от който се нуждае наша
та ггоомишленост.

родната 
лемия авторитет, с който 

ползва. Стойне Ива- ка?тя се 
нов се
организационни 
Вукобрат Димитър поздра 
ви конференцията от име
то на ЮНА и говори за не
обходимостта от разрешава 

някои местни пробле

Б. Алексовнякои 
въпроси.

изказа за

Катедра но български език и литература в Ниш

Лекциите започнахаРАЗИСКВАНИЯ ПО 
ДОКЛАДА не на 

ми.Разисквайки по доклада, 
Стоян Евтимов говори за . Както вече съобщихме 

при Висшето педагогичес
ко училище в Ниш е от
крита катедра по българ
ски език и литература. Пъ 
рвите студенти вече са за 
писани и лекциите по об
щите предмети започнаха 
на 27 октомври, а лекциите 
по основните предмети-ис 
тория на българската лите 
ратура, граматика на еъв- 
ременния български книжо 
вен език, теория на литера 
турата-предвидени за пър 
вите два семестра ще запо 
чнат на 3 ноември. Препо
давателски кадар за тези 
предмети е обезпечен.

Отзивът на студентите е 
твърде скромен. Това се об 
яснява от факта, че кан
дидат-студентите, 
ли на Бреме осведомени за 
откриването на катедрата, 
а от друга страна и с това, 
че въпроса за стипендиите 
все още не е окончателно 
разрешен, макар че може 
със сигурност да се каже че 
мнозина от студентите ще 
могат да получат стилен- 
дия-от своите общини и о- 
колии. Но това са съвсем 
естествени явления когато 
става дума за едно ново 
мероприятие, първо по ро
да си в нашата страна. О- 
чаква се през месец ноем" ново

ври да се запишат още сту 
денти-онези които по раз
лични причини са закъсне 
ли или не са били осведо
мени на време. На катед
рата ще бъдат застъпени 
следните предмети: исто
рия на българската литера 
тура, граматика на съвре
менния български книжо
вен език, история на бъл
гарския език, лингвистика, 
теория на литературата, ме 
тодика на българския език 
и други общи предмети, ко 
ито слушат студентите и 
от останалите катедри. 
Школуването продължава 
4 семестра.

Покрай редовните ще бъ

ИЗБРАН Е НОВ ОБЩИН 
СКИ ОТБОР НА ССРН

дат записани и всички оне 
зи, които искат да следват 
задочно (сръб.-ванредно).

Завършилите ВПЩ полу 
чават статус на хора с полу 
виеше образование и ще бъ, 
дат приети за преподавате 
ли по български език

внимание тря 
къмтежката изостаналост на 

Босилеградско в стопанско 
отношение. Преди войната 
на този край никой не е 
обръщал внимание. След о 
свобождението са предпри 
емани, а особено сега се 
предприемат, 
мерки за превъзмогване на 
тази изостаналост. Той се

На края конференцията 
избра нов общински отбор 
на ССРН в Босилеградско 
в който влизат 41 члена, 
надзирателен отбор от 5 

делегати за V кон
на Социалистическия

НР Сърбия. За 
новия об- 

отбор е избран

в на
шите основни училища. Ка 
тедрата също така ще обез 
печи нови кадри от прево
дачи, ръководители на би
блиотеките и

значителни
члена и
грес 
съюз на

заложи за това местното 
самооблагане в бъдеще мно 
го по-рационално да се из- 

Сима Йованчич

културните 
служащи

просветно-културните 
дели на нашите — 
отбори, малцинствени 
спонденти за радиото и вее 
тника, коректори и пр.

М. Мл.

институции,председател на в
от-ползва. 

говори за формите на об
щественото самоуправле
ние, а по-специално се спр 
я върху ролята на мирови 

Симеон Спасов

щинския 
Славчо Сотиров, а за под- народни

кореСтоян Стан-председател 
ков, за секретар Стойне И- 

Любенванов и за касиер 
Богословов. 
на V конгрес на ССРНС са 
избрани Асен Лазаров, Ми 
ле Ненов и Славчо Соти-

те вечета.
За делегатиперспективитеговори за 

на съвременното животнов 
Босилеградско

вест от авонци
не са би Неотдавна в село Звон-ъдство в 

Той се заложи за формира 
не на пупкът за изкустве- 

оплодяване на добитъка.

задачите във връзка с пре 
устройството на учебното 
дело. Реши

ци се е състояло отчетно-из 
борно събрание на звонека 
та група на сдружението 
на просветните работници. 
На събранието е бил изне
сен доклад за досегашната 
работа на групата и е било 
избрано ново ръководство.

В развилите се разисква 
ния по доклада бяха отчете 
ни някои организационни 
слабости на групата, а след 
това са взети решения за 
по-активна работа на чле- 

осъществяване

се също така 
групата да се ангажира по 
вече за

ров.
Отчетно-изборната конфе

но
наАсен Лазаров, секретар 

Общинския комитет на СК 
С, говори за решенията наУ 
конгрес на ССРИЮ и за за

идеологическо-по- 
образование на 

членове, и да се о-

ренция изпрати поздрави
телна телеграма до предсе 

на Съюзния отбор 
на ССРНЮ - другаря Йосип 
Броз Тито и до Главния от 
бор на Социалистическия 
съюз на трудещите

литическо 
своите 
каже по-голямадателя , помощ на
Обществено-политическите
организации в
бота по

на организациите 
ССРН, които произли

зат от тях. Като изтъкна 
същността социалистичес
ка демокрация, на работни 
ческото и общественото са 

на комунал

дачите
на тяхната ра- 

идеологическо-по- 
образование«готическотосе на на масите и по 

(художествената
културно-

самодей-НР Сърбия.
моуправление,

система, той подчерта 
на наро

Евтим РАНГЕЛОВ ност.
по Денко Младеновната

нарастналата роля
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5
Няколко думи за новия ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОЛИНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКО

ПЕТГОДИШЕН ПЛАН \НОВИ 240 хектара ще бъдат залесени
В чест на 

Пети
тическия съюз на Сърбия 
общинският отбор на Соц^ 
алиетическия съюз на тру 
дещите се от Босилеград- 
ско обяви 
Залесяване 
та комуна. Това 
ние е прието от членовете 
на Социалистическия 
юз, младежката 
Ция и пионерите на Босиле

предстоящия 
конгрес на Социалис

В близко време ще бъде обнародван 
на всенародно обсъждане

това в Дукат и в Паралово, 
по 10 хектара, а в остана
лите села от 5 до 10 
ра. Само в селата Голеш, 
ЖераЕино, Горно Тлъмино 
Плоча, Горна Лисина 
двете Ръжани

бъдат засадени само с бор.
В досегашната работа, по 

броя на излезлите на зале
сяване и по залесените 
площи, особено се изтъ
кват селата Бранковци, Ми 
левци, Паралово, Груинци, 
Дукат, Млекоминци, Из- 
вор, Бресница и др. Отзова 
ват се добре и останалите 
села. Както се изказаха ор 
ганизаторите на залесява 
нето засега изостават само 
селата Гложие и Радичев- 
ци, които трябва по-органи 
зирано да поемат започна
тата работа.

и предаден то и основното училище в 
село Клисура, което възди 
гна своя горичка от топо
ли на площ от 2 хектара 
а след това лрошири тази 
гора са още 2 хектара. Ос 
новното училище от Боси
леград и средното икономи 
ческо училище също така 
направиха своя 
тъорова гора между Боси
леград и Извор.

Общинският отбор на 
ССРН в Босилеград, мест
ните организации на Соци 
алистическия съюз и под- 
ружниците оказват всест
ранна помощ на лесовъдни 
те служители по всички се 
ла. Благодарение 
усърдие досега са залесе- 

над 100 хектара пустее
щи места.

проектът на новия 
делнен план по стопанското развитие 
през следващите пет години. Макар 
е познат пълният текст на плана, 
еа, коет° е ™зано за проекто-плана и въз основа 
на няколкото известни данни и показатели ,оже да 
се даде една обща картина на бъдещото " °
ско развитие.

ТХПоТГеР НаЦЧ°иалн™т ^ход на Югославия 
през 1965 година ще възлиза на над 196,000 дипапа на
глаеа.ДТа населе™1ет° или пресметнато е долари на 
над 600 долара. Трябва да напомним, че преди война
та националният доход възлизаше само на над 100 до 
лара. Това показва, че Югославия с такъв доход ше 
се нареди в редицата на икономическгг 
ни. Очаква се промишленото 
не прер следващите пет години 

В областта на селското

петго- 
иа страгсата ни хекта

не все още не 
въз основа на

ни
оно-

и всъревнование по 
на търговищка 

съревнова

не се запла 
нувани площи за заселява 
не. Отикоиомиче- заплануваната площ 

хектара ще се залеся
ват срещу заплащане — 
40 хектара в село Бранков 
ци, за което ще се изразхо

120 шестхек-съ- 
организа-

5 ■

развитите стра
производство да нарас-

с около 85%. Заслужава да се отбеле-
стопанство се очакват съ- 

се, селско-
. • жи и успехът на основно

то училище в село Бресни 
ца, което

на товащо така големи резултати. Предвижда 
стопанското производство да 
дина с 50% в сравнение

се увеличи през 1965 го- 
с 1959 година. -Производство-

по свой почин 
е създало своя училищна 
горичка от 2 хектара,

ни
то на царевица ще възлиза на десет 
па пшеница на 5,5 милиона милиона тона, 

твона, на месо на един
как М. Присойски

Трънски Одоровцияилион тона, или 400 хиляди 
то през тази година.

тона в повече отколко-

За по-голяма активност 
на народната младеж

Заедно с нарастване 
водство ще се развива

па селскостопанското произ- 
и промишлеността за преработ 

ка на селскостопански суровини, по-специално храни
телно-вкусовата промишленост. Същевременно сел~: 
скостопанското население ще съчинява 41°/о от обгция 
брой на населението (Сега представлява 50%, а преди 
войната 75°/о).

На 23 октомври активът 
на Народната 
Трънско Одоровци 
ференция, на която се ра
зисква по

нсЬеоенцията младежта 
след една седмица трябва 
да започне с подготовките

Залесяване на голини край с. Църнощица 
градско с голямо въодуше
вление и готовност всеки 
да даде всичко от себе си, 
за да се изпълнят поетите 
задачи, за да се победи в 
съревнованието. На терито 
рията на цялата комуна, 
по голите и подложени на 
ерозия места, хората изли 
зат масово на акция. Този 
отзив на населението е тол 
кова голям, че въпреки до 
брата организация, лесовъ 
дните органи не могат да 
постигнат да извършат 
всички-предварителни при 
готовления.

Преди да се о6яеи сърев 
нованието бяха направени 
всички нужни приготовле
ния. Бе оформен специа
лен щаб по залесяването, 
който изработи план и о- 
предели кои площи ще се 
залесяват. По селата бяха 
устроени беседи за значе-

младеж в 
има кондват 4.000.000 динара и се 

ло Ресен — 80 хектара, в 
местността „Лияч”. Остана 
лите 120 хектара ще 
лесяват

за тържествено чествува- 
не Деня на Републиката.организационни 

въпроси и цо въпросите на 
лтурно - просветна дейност

Новият петгодишен 
ка напред в стопанското 
Неговото осъществяване, 
еард Кардел в речта си
.чека задача, то ще изисква сериозни усилия на всич 
ки ни. Неговото осъществяване обаче 
вънредно много материалната 
щество.

план ще бъде голяма крач
ни.развитие на страната

подчерта другарят Ед
на митинга във Валево, не е

се за- 
доброволни 

трудови акции и с са
мооблагане не на население 
то. Трябва да се подчертае, 
че този план за залесяване 
е един от най-обемистите

В решенията на младе
жите важно място заема и 
това, че те ще проведат юг 
колко доброволни трудови 
акции по залесятането. Ще 
бъдат залесени 
лини в района на селото.

I скакто на младежта през зимния 
сезон.

Конференцията изтъкна 
значението на оживена ку 
лтурно просветна дейност 
за идеологическо-политиче 
ското издигане на младеж 
та и членовете на Социа
листическия съюз и реши 
още веднага да започне с 
подготовки на литературно 
забавни вечери и театрал
ни представления за хора
та от селото и от съседните 
села.

ще укрепи из- 
основа на нашето об- някои го-

Задачата сега е,всестранно да се обсъдят 
задачи и

досега планове, който об
хваща големи 
ства

всички
мероприятия, които предвижда повият пе

тгодишен план. Всяка
Накрая, в рамките на ак 

на Народната младеж 
сек

простран- 
голини. В плана е пре 

двидено да бъдат залесени 
всички поройни места. Но, 
за разлика от преди, сега 
се предвижда да се създа 
дат широки площи млада 
борова гора. Например 
ло Ресен 80

тива
бе образувана спортна 
пия. в която веднага се за-

комуна, предприятие, коопе
рация и тн. трябва задълбочено да проанализира сво- 

възможности, защото съюзният обществен 
ориентировка и насоки за изработка 

ге планове.

!
ите план 

на местни-
писаха петнадесет 
Секцията включва 
футболна.

дава члена.
групите 

волей-болна и 
хват- болна. През зимата 
ще се оформи и група на 
скиори.

Тъй като проекто-плана се предлага на широко 
обсъждане от народа, обществено-политическите и 
обществено-икономическите

в се
хектара Според решениетоше на коорганизации могат да из- 

• иг’Раят огромна роля, за да направят проектоплана да 
Сгане достояние на всички граждани, на целия 
хароб, да организират работата 
даммк да

Д. М.

Нови почвнп за подобрение на животновъдствотонаш
така, че всеки граж- 

може да се изкао/се и даде свои предложения
и забележки.

Имаики предвид факта, че новият петгодишен 
оществен план предвижда икономическо издигане 

ха слаборазвитите краища, към които все още при
надлежат Димитровградско и Босилеградско, с пос- 
ф °Я8аието па фабриката за голи гумени, нишки и на 
' ° Тиката за гумени изделия в Димитровград 

3®мгмето на рудодобивна промишленост 
Рздско, ще се повиши благосъстоянието 
ето от

Iнието на горите, за перспе 
ктивите им в Босилеград
ско и това предизвика жив 
интерес сред населението.

Според плана в Босиле
градско трябва да се зале
си площ 
Най-голяма

През последните 
Босилеградско обширно се раз 
локва за подобрение на ското 
1въ1дството. Сметта се 
«йон от селското стопанство, 
за чието развитие съществуват 
'иай-благоприятин условия, Про 
сггорните пазбища по Църноок 
и Мелевока планина 
!редлш за отглеждане на едър и 
'дребен рогат добитък. Досега 
бяха предприемани мерки за 
модерно 'окотавъдсти-о, обаче 
практиката показа, че начини
те, ло които трпб 
осъществи тази задача, не са 
били добре обсъдени. Поради 
слабата организация някои 
рогарпятия бяха 'компрометира 
ни и разколебаха частните сто 
лапи в иралилността им.

години в
: .шши с 

в Босиле-
чс то е

от 240 хектара, 
площ трябва 

да се залеси в село Бран
ковци — 50 хектара, след

на населени 
Д. ЙОТОВнашите райони. шш. шшса извън

реване ня граждански дела без41 съд■

Успех на шш г '■%- Аваше да семировите вечета
Мировите 

ЦегРадско 
РабоТа

вечета в Боси 
с досегашната си 

1 се утвърдиха като 
за разрешаване на ре 

1* * сп°рове между хора 
комуната. Върху тях 
Работа разисква и пре 

кателството на общин- 
Ъц °Т6°Р на ССРН, как- 
СсрнКОЛИЙСКИя'г отбор на 
»стат Еъв Враня. Обща ко 

ация е. че мировните 
В ®осилегРадско са 

досега най-добър 
фу ат в околията. От 

стРана, те получават 
в ( ания и от институци 
^,,а нашето правосъдие. 

ТеРит°рията ги Боси 
ь, раДскатас«

ШКването и само в 15% слу
чаи не е постигнато спора
зумение. ‘ В 260 случая е 
постигната спогодба. Това 
значи, че 520 страни са ре 
шили спора си в селото, 
там където са поникнали 
тези спорове — без разхо
ди, без ангажиране на око 
ло 1560 свидетели, ако се 
Еземе предвид, че всяка ст. 
рана за съдебно следствие 
би ангажирала най-малко 
по 3 свидели. Това ще ре
че, че 2080 лица не са мина 
ли през коридорите на съ 
да; не са идвали в съда по 
няколко пъти на следствие 
не са били изложени на ра 
зходи за адвокати и пр. То 
ва намали броя на делата 
в съда и спомогна за него 
ва ажурност.

Положителното в работа 
та на мировите вечета е то 
ва, че по правило те дей
ствуват веднага след нас
тъпилия конфликт между 
страните или след предаде 
ното постъпление за спого 
дба. Около работата на ми 
ровите вечета се ангажир 
рат авторитетни 
селото, които работят там

като членове на Социалис 
тическия съюз, СКЮ или 
другите масово-политичес
ки организации. Благодаре 
ние на това, мировите ве
чета станаха популярни в 
комуната. Почти нормално 
е явлението сега след все

ме 8$ ШШ*»-т

Земеделските кооперации в 
Босилеград, Долно Тлъмино и 
Горна Лисина сега предприе
мат нощи мерки за подобрение 
на скотовцдстното 
нно «а овцевъдството. Тази е-

Изглед от Г. Лисина
ните стопани, че породата ме 
рило може да успее в Босиле
градско, че приходът от чея е

може да успее в нашите райо 
ни. Обаче специалистите, 
шавайки особеностите

шхз-
оообс- на мери 

но. доказват, че породата ме- 
(Рино — особено

много по-голям от прихода на 
домашната црамелика. Тези ов- 
цеферми ще бъдат предимно 
ошпно - доказателии.

ки ново-настанал спор да 
се обърщат хората 
ровото вече в

мершюлдаря 
^ може да успее и да даде от

към ми сеч те вършат меринпзация и 
то на кооперативни олцефер- 
ми. Босилеград оката коопера
ция е закупила 150 овце за ме 
ринизнраие. От известно вре-

селото, а защото
между частните стопани се о- 
формило мнение, че мерило не

след това към съда. 
Но освен

лични резултати в нашия край.
тези преки по

ложителни страни в рабо
тата на мировите вечета, 
съществуват и косвени — 

/от морално-политически 
характер.

Въз основа

П.

Отчетво-изборно събрание 

на ССРН в Бабушница
ме 'овцете са в Църноок. Ме
ря фОизацнят/а сга!ва 
таен начин.

по естес-
Кооперацнята » 

Долно Тлъмино е закупила 100 
овце за мериинзиране. А коопе- 
|рацията в Горчта Лисина е заку
пила 210 ошце. Трите коопера- 
цтг са запвупнии меричо-овни, 
конто са в стадата.

на досегаш-комуна са офо 
мировни вечета, 

., се Утвърдиха не са- 
.4-, °бществени 
Ч "«ването на спорове- 

Фажданско естество, 
^шаване на углавни 

^Уч та,р08Ите вечета са 
‘\-1Сли 38 решавано 350 

за спогодба.
“

•4Чо__

На 23 октомври и в Ба
бушница е проведена об
щинска 
конференция на ССРН. За 

. предстоящите задачи на Со 
циалиетическия съюз е до 
кладвал Вельо Джродже- 
вич.
В твърде плодните разис- 

вания се изказа и Бошко 
Богданович, народен пред
ставител в Сръбската на
родна скупщина. Той напра 
ви обстоен преглед на ме
ждународното политичес-
нп лшташошжа__ яж---- --------- --------

становището 
страна по въпросите на ми 
ра и сегашното напреже
ние на международната о- 
бстановка.

На конференцията са из 
брани: нов общински отвор 
на ССРН, надзирателен от 
бор и делегати за предсто
ящия конгрес на Социали
стическия съюз на сръб
ските трудещи се, който 
ще се състои през месец яв 
ември в Белград.

ните
вечета, общинският отбор 
и политическите организа
ции предвиждат, че миров 
вите вечета в Босилеград
ско все повече ще се утвъ 
рждават. Но до коя степен 
в развитието си ще стигнат 
ще зависи и от ангажира
нето на обществено-полити 
ческите организации, от ак 
тивноегта на хората, кои
то ще бъдат избирани 
вечетата.

успехи на мировите на нашата

отчетно-изборна
тела в

Все д'акато ощцето .могат да 
пасат по богатите пазбища на 
Цъ|рискж, Догантчка плашпи|, 
Милевска планина и другите— 
те ще останат на паша. През 
зимата ще слезат ц низките 
места, където с осигурено дос 
ттаъччно количество фураж.

С тезгг овцефермн трите ко-
ОпС;Пллшг 111Р мя ипгт

брой
Са решени 

постигната 
Между спорещите, 

а ® лечение на реша

постъпления
положи- 

е спо-
във

хора отж. Сима Йовапчич
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Димитровград: УСПЕШНА РАБО
ТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

СЕЛО НА МАЙСТОРИКЛИСУРАНАШИ
СЕЛА — СТРОИТЕЛИ На територията на Дими 

тровградската община ще 
работят около 36 ученичес 
ки кухни, в 
хранят над 3,500 ученици 
и деца от предучилищна 
възраст. .

Учениците ще получават 
закуски в кухните. Всеки 
ученик ще получава месе
чно по 2 килограма и 750 
грама хляб, 1 килограм и 
350 грама мляко в прах и 
680 грама ориз и други ар 
«гикули. Освен това всеки 
ученик ще получава днев 

150 грама хлебни за
куски. За всичко това уче 
ниците ще заплащат по 15 
динара на месец и то само 
за превозните услуги.

През миналата година у- 
чилищните кухни в Дими

тровградско са получили 
храна на стойност от 12 ми 
лиона динара. Предвижда 
се, че тази сума не ще 
бъде по-малка и тая година 

Освен помощ в хранител 
ни продукти Общинският 
отбор на Червения кръст 
помага и с облекло. Така 
например на училищата 
„Моша Пияде” в Димитров 
град, Долна Невля, Смило 
вци 'и Поганово е дадена 
такава помощ на стойност 
от 364,500 динара. Освен от 
Общинския отбор на Чер
вения кръст, училищата не 
получават помощ от никой 
друг. Считам че тук би 
трябвало да вземат учас
тие и масово-политически
те организации. На учили
щата трябва да се даде въз 
можност сами да засаждат 
през лятото някои култури, 
за да могат да си осигу
рят някои артикули, които 
Червеният кръст не може 
да дава. Местните отбори 
пък могат да организират 
превоза на продуктите от 
Димитровград до училища 
та и то за сметка на само
облагане на населението, 

та учениците да не плащат 
поне тия разноски. 
Помощта и почина на Че

които ще сего са придонели и на свое
то село. В Клисура, в цен
търа па селото, повечето с 
доброволна работа постро- 

училищна

ции. Тогава се решават мно 
го от текущите проблеми 
на кооперацията, защото 
всички членове са тук по 
домовете си. Тогава се взи 
мат решения за строежи и 
акции — кипи обществена 
та работа.

Между днешните клисур 
оси строители има съвсем 
малко младежи. Младите 
поколения тръгнали по нов 
жизнен път. Не поеха 
алата на своите деди и ба- 

I щи, като зидари, но се от-

печалба, а те направят да
рове, започват сватбите, ве 
селията —блажени, но из
броени дни. Напролет ос
тавали млади булки, за да 
чакат с трепет и копнежи 
до началото на зимата.

Така се низали години, 
десетилетия — цял век.

Настъпиха нови времена 
с дълбоки социални проме 
пи — плод на героична ре 
волюция. Клисурските пе- 
чалбари станаха строители 
- работници в строителните

Като слушам македон
ски печелбарски песни, в 

ссрисима девойка икоито
млад печалбар се заклинят или отлична 

сграда па основното учили
ще, която е една от най-ху 
бавите досега построени у 
чилищпи сгради в Босиле- 
градско. Нови училищни 
сгради са построени и в ма 
халите Бохчагова, Смудии- 
па и Грубина — също пове 
чето с доброволна работа.

на верност, опиянени от на 
дежда, че когото се върне 
той от печалба — ще се о- 
женят, любовта им ще се 
овенчае със семейно щас
тие; или млада булка през 
сълзи моли мъжа си по-ско
ро да се върне, или пък 
стара майка благославя си 
новете си и другарите им— 
асиви и здрави да се вър
нат — с добра печалба — 
тогава ми идват на ум кли 
сурци, техният печалбар- 
ски живот, за когото няма 
народни песни, но има тол 
кова тъги и болка в сърца 
та на момичета, булки и 
майки, колкото и в сърца 
та на лазарополки, гали- 
чанки... Колко девойки, у- 
песепи в сладки любовни 
надежди, са очаквали люби 
мите си ергени. Колко ли 
любими не са се завърна
ли.' Останали там, някъде 
далеч или друга залюбили. 
Колко ли .младежки наде
жди са съкрушени от невер 

любов! Може би между 
хората са останали приказ 
ки, които една трудолюби
ва човешка ръка ще съ
бере и избави от неповрат 
но изчезване.

но по
Клисура е едно от най- 

големите села в Босилегра 
деко. Тя заема огромно про 
странство. Махалите й, пръ 
снаги по баирите, пред
ставляват същински малки, 
села. В четири от тях — а | 
Кебапова, Бохчагова, Сму 
дггииа и Грубина — същес
твуват училища на низки
те класове.

В просветното дело Кли
сура гама своя традиция. 
Още през 1893 година в 
Клисура е била отрита 
прогимназия.

И тъй старата Клисура 
се мени в няколко посоки. 
Махалите й се оформили 
почти като села със свои 
училища. Вместо майстори 
те-строители днес расте 
броят на интелигенцията— 
между които гина вече и 
специалисти с виеше обра
зование. И може би не та
ка далече е това време, ко 
гато Клисура не ще има 
свои майстори-строители., 
или пък броят им ще стане 
съвсем незначителен.

Миле Николов

Идеолошческо-йоли- 
шическа дейно сш па 
Народната младеж
На 21 октомври се състоя 

съвеща-в Димитровград 
ние на председателите на

организациимладежките 
от общината.Новото основно училище в Клггсура

ОснсЕен въпрос, който се 
на съвещаниетопредприятия на социалис- . дадоха на учение, за да ста

тическа Югославия. Много разгледа 
бе за идеологическо-поли
тическата дейност в младе 
жките активи през следва 
щите два месеца. Бе взето

нат инженери или техни
ци в строителните пред
приятия.

— Клисурски майстори- 
строители бяха някога, а се 
га младите тръгнали все на 
училггще. Всеки гледа с по 
малко трудности — по-ху
баво да живее — казва е- 
дггн от старите клисурци, 
който, сякаш съжалява, че 
традицията е нарушена.

А строителите с извест
ното си майсторство мно-

рвения кръст е за всяка по 
хвала, само че и други тря 
бва да вземат участие в

на от строителите останаха по 
градовете, където получи
ха квартири от своите пре 
дпрггятия. Преселиха и се 
мействата си. А други от
ново идват на село през 
време на годишните си по- 
чггвки или през зимата, ко- 
гато настъпи пауза в стро
ежите. Тогава в селото на 
стъпи жива и плодотвор
на работа на обществиио- 
политическите

тая работа и да последват 
примера на Червения 
кръст.

решение Есяка младежка 
организация през следва
щия месец да проучи речи 
те на президента Йосип 
Броз Тито в Обединените 
нации, както и неговата реч 
при завърщането му в Бел 
(град. Младежите се съгла 

сих" и с това, младежките

Иван ДавитковНякога Клисура е била 
малко село. Хората не са
били печалбари-строители.
Мъжете стояли в село. За 

се със скотовъд- 
особено с овцевъдст

во. Но после Клисура ста

Наша? машини 

в чужбинапимавали. 
ство,

организа- Белградското предприя
тие, Индустрия па тракто
ри и мотори, сключи с пре 
дприятието „Диатранс” от 
Германската демократична 
република деговр за доста 
гка на 1500 трактори „Фер 
гуссн”, 3,500 прикачки тра 
ктории машини и 3,000 броя 
тракторни 
на стойност от 6,5 милияр- 
ди динара.

Индустрията на тракто
ри и машини сключи дого
вор и за доставка на свои- 
произведения на Бълга 
рия. Българското предприя 
тие „Руд-метал” закупи пр 
оизЕедения от тази наша 
фабрика на стойност от о- 
коло един милиярд динара.

вала все по-голямо село, иу 
ждите нараснали, а услови 
ята за живот не се промен 

Планинският климат 
и неплодородната земя би
ли безсърдечни към нужди 
те па клисурци. Сеяли ръж 
и ечемик, засаждали карто 
фи, но не стиглоа до никъ 
де. Още през рана зима хо 

били принудени да

организации да бъде про
учена ц книгата на Едвард 
Кардел „Социализмът и 
войната”.

БОСИЛЕГРА ДСКИТЕ УЧЕНИЦИ - НОСИТЕ 

ЛИ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ
яли.

Освен това председатели 
те поеха задължението те 
хните организации да уча
ствуват активно в „Месеца 
на книгата” и в „Месеца 
на горите”. В доброволните 
акции по залесяване на го 
ликите и тази година ще 
участвуват активно.

Учениците от средното и 
кономическо училище е Бо 
силеград първи откриха но 
вия сезон на културно-про
светната дейност. Първото 
представяне пред селска 

публика, като 
малкото слабости, излезсу 
успешно и вероятно тая по 
лезна дейност на самодей
ците -— ученици ще продъ 
лжи през целия сезон.

помощ на селяните ще ока 
жат те със своите предста 
вления. Но някои неща, о- 
ще на първото им представ 
яне,
бавите впечатления у селя 
ните. Защо например поз 
дравителната реч бе изка 3

зана на твърде лош сръбс
ки език, та хората не можа 
ха да разберат какво иска 
да се каже. И защо липсва 
ше поне малък преподава
телски контрол Еърху ве
черинката?

Л. Станойков, учител

съоръжения
рата
отиват по пазарите на пло помътиха малко ху- •така ка-дородни равнини,

отивали и други хора 
Босилеградското краи- 

Някои останали -цял

изключим
кто
IОТ

ще.
век в обятията на сиромаши 

нерадо

СКИ СЪЮЗ НА СПОРТОВЕТЕ
ята, е неволите и ФОРМИРАН Е ОБЩИНдокато не нах-стите, все 
лул
пристъпи 
вот.
земляците им от 
хе села, още 
дението от турците, тръг- 

света като зидари.

На 23 октомври група у- 
чеггици от средното иконо
мическо училище 
село Долно Тлъмино, отда 
лечено от Босилеград око
ло 30 километра, и за селя

нов век с нови вълни и
за човешки жи-

посевиА клисурци, както и 
съседни- Писмо 

благодарност
Димитровград, октомври. 

Неотдавна се състоя заседа 
ние на Съюза на спорто
вете в Димитровград на ко 
ето присъствува и делегат 
от Ниш. Подчерта се, че 
Съюзът на спортовете тря 
бва по-решително да прие 
тъпи към разрешаване на 
различните спортни пробле 
ми в общината.

Формирани са отбори по 
различни спортни дисципли 
ни.
на Народната младеж по 
всички села ще се форми-

след освобож рат спортни активи, които 
ще бъдат организатори на 
целокупната спортна и фи 
зкултурна дейност. Околи 
йският Съюз на спортове 
те е обещал да окаже

обхване нови парцели, ще 
стане спортен център 
града.

Взето е решение да се 
формира общинска спорт- 

група от различните

в
устрои вечеринка сните

грижливо подбрана прог- 
Двесте и петдесет 

от Тлъмино и от

пали по
Всяка година в ранна 

пролет, още в началото на 
младежите

Другарю редактор,рама. 
зрители 
околните 
много доволни от няколко-

Искам да изразя голяма 
та си благодарност към до 
ктор 'Мирослав Вучкович 
доскоро лекар в болницата 
в Ниш, а сега минал в Бо
силеград. Бях в тешко по 
ложение — целия палари- 
зиран. Цели 8 години хо- 

болници, употребя- 
нямаше пол-

март, мъжете и 
се събират на групи и за

къде
останахасела

минават по строежи, 
то остават до кроя на есе- 

началото па зима
то хуморески и рецитации 

настъпващия се-
- ■

Лпърви в 
зон.

нта или 
та. Тогава зидарите-печал- 
бари се завръщали по домо 
вете си. В селото настъпва 

— веселие, седен-

V.....
:самодей 

от средното
Начинанието на

Съвместно с активитеците-учениципразник 
ки. Отиват на гости у род- 

Но има-

дех по
икономическо училище е 

Много добра
вах церове и 
за. Едвам когато ме закара 
ха в болницата в Ниш

бол-

нини и приятели, 
ло и

за похвала.
скрушени, завърнали 

печалбасе без желаната 
гаги дори с дългове. През 

два-три месеца се- 
— за цяла годи

в детското отделение, 
ките минаха и оздравеях

ми сеДимишвгвад: Предстои
на социалните помощи

Около лекуването 
заемаха всички лекари И 

най-много Д-Р ВУ

зимата 
меен живот ревизияотново се 

спо
А напролет

събирали. Всички мъже 
собни за работа стягали 

и заминавали

сестри, а 
чкевич. Твърде съм му бла 
годарен за безкорисното за 

лекуван®’1'0 
свое име, така 

името на родители мИ 
и му пожелавам всичко 
най-хубаво и още по-голе 
ми успехи в работата мУ-

и продъл
жих образованието *
Средното икономическ
чилище в Босилеград-^ 
Драган Стоичков, У4 
от I година в ь. гх- х

на.
на това, новосформираната 
комисия ще има за задача 
да направи щателен прег- 
глед на документацията и 
да изработи известни коре 
кции в тово отношение.

Съветът е разгледал и 
възможността за открива
нето на нови социални за 
ведеиия в града, а преди 
всичко на една детска гра 
дина. По този въпрос все 
още не са взети конкретни 
заключения.

Димитровград, октомври. 
Съветът за социални гри- 

общинския наро 
ко-

торбииалат 
на печалба. В селото остава 
ли само жени и старци. Же- 

девойки орали неплод 
за да измъкнат

лагано околожи при ми, както от 
и от

отбор е формирал
ще направи

ден
мисия, която Димитровград: час по физкултура 5

на социалните пони и 
ната земя.

ревизия 
стоянни помощи които по 

68 лица в Димит- 
Съветът дой-

спортните активи значител 
на материална помощ.

Съюзът на спортовете в 
Димитровград изготвя ела 
борат за изграждане на ну 
жните обекти през следва 
щия петгодишен 
Предвижда се че днешната 
градска градина, която ще

спортни дружества, между 
които ще се провеждат съ 
-стезания за първенство. Съ 
стезанията ще започнат о- 
ще през тази есен. Засега 
ще се проведат състезания 
за първенство по фудбол, 
волейбол, баскетбол, атле
тика и ръчна топка.

чрез пот и труд поне 
ко плод. Те са домакини 
гхрез голото време. Стопа
нисват и плащат дапък. Де 
войки работят по къра, а

мал
лучават 
рог-градско. Сега съм здрав

заключение че известде до
ни лица нереално са декла 

своите прихода, тарирали 
получават помощ макар че 
според предписанията

на нея. С оглед

ча почивка или 
готвят да-

период.през време 
между сезоните

сватбгг. Когато се 
им от

ня-
Босилеград.рове за 

завърнат
мат правомомците
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КАМЪЧЕТА ОТ ДАЛЕЧНО ГЕО
ЛОЖКО МИНАЛО

Нов спортен автомобил№
* I0 /X

По повод статията

„1РАЧА-МАЛН0, НО 

ПРИМЕРНО СЕЛО"
на всички на3 доловете

шенскл реки помежду 
^о разноцветни, 
огладени камъни, най-мно 
^ бият на очи тези 
черзен цвят в различни ню 

големина. Какъв е 
на тези камъни

или за 
дворове

калдъръмиране на 
и тротоари? По 

време на геоложкия 
од’ наРечан перм, преди о- 
коло 225 милиона години 
Босилеградско и Димитро 
вградско, както

ка-полека 
втвърдявал в

мно този пясък се
топчесто червена сте- 

; на, върху която през 
| зозоикума новообразувани 

те морета напластили де
бели Еарвикови

пери Редакцията получи пи 
смо от група прачание 
което се опровергават 
някои неща из статията 
„Прача-малко, по при
мерно село". „Писмото 
давсиче съкратено защо- 
то по-рано съобщихме, 
че не става дума в стати 
ята за подценяване на 
работата на Еленко То
доров. С думите „остава 
да ни се даде добър учи 
тел” се целеше друга 
цел-Прача да не остане 
тази година без учител 
защото по това време 
ставаше дума за това по 
ради недостиг на учите 
ли.

ме-
със

стени. То
ва явление, върху червени 
те пясъчни стени да 
могъщи варовикови

анси и 
произходът
които населението използу 
ва при слагане на туршия

и съседни
те на тях околии, били 
щински пустинни 
Преди това

съ- лежат .. . -терени. скали, 
да се

наблюдава при село Вла
си. Червените

по тия места 
съществували огромни вод 
ни басейни, които силно ду 
хащите ветрове непреста
нно засипвали с гъсти обла 
ци червен 
от близката 
пите

може много хубаво Леополд Шмит, шеф на 
конструкторското бюро на 
фирмата „Порше” 
мерение с тази кола да над 
мине досегашния скорос
тен рекорд — 631 км на 
час, който през 1947 година

постигна 
Джсн Ксб. Шмит се надя 
ва, че колата му, която 
много се различават от оби 
кнсвените коли, ще постиг 
не скорост от 800 км на 
час.

англич анинът

Кърнишор" —печене ж 
ко название ?

стени вли- има на-
зат в състава и на 
планини от Краището, Ста 
ра планина и пр. Именно 
затоЕа в коритата на 
нските реки,

другите

пясък „аеман” 
суша на Родо 

една от най-стари 
те суши на земното кълбо. 
С течение

Историците твърдят, че 
през XI век византийците 
принудително заселили в 
областта между Ниш—Со
фия - Кюстендил около чет 
Егридесет хиляди планинци 
печенеги, които по-късно 
се смесили напълно с мест 
ното население. За посели 
щните и географски назва 
им, като Банишор, Берен- 
де, Нишор, Ришор и пр. 
някои учени твърдят, че 
са от печенежки произход. 
Към тях бихме могли да 
добавим и названието „Къ 
ргошгор”, както наричат 
прочутата чешма край пъ
тя от Димитровград за се 
ло Петърлаш, под самия 
Остри връх.

наше
които текат

ст тия планини, ние нами 
раме днес, довлечени от на 
водненията

на времето, ба
сейните пресъхнали БОРБА НА МУНГОСИа вмес
то тях останала необятна

и пороищата, 
множество червени камъни На площада в Бангкок, 

столица и пристанище на 
Тайланд, от старо време е 
можало да се види такова 
зрелище: борба между мун 
госи—най-люти и най-опа
сни противници на змиите 
—и различни видове змии, 
между които и отровници. 
Този смъртоносен бой, в ко 
йто мунгосът винаги изли 
за победител, показва ка 
зрителите как мунгосите 
спасяват цели области от 
нашествието на змиите. О

ния които са гледали тази 
борба казват, че вещината 
на малкия, но като светка
вица бърз мунгос, 
учудва.

вълниста пустиня, образу 
вана от червен пясък. Ле-

—късове от 
пермска пустиня.

някогашната
с.с.-в Ето какво се казва в 

писмото:
„В статията има петоч 

ни данни, които влияят 
отрицателно на членове 
те на ССРН. Ще посочи 
ме само един пример, 
който предизвика него
дувание между 
ството, което най-много 
се залагаше за изпълне 
ние на задачите. В ста
тията се казва, че най- 
големя инициатор за из 
граждането на училище 
то и другите обекти бил 
секретарят на СК „енер 
гичният бай-Глигор Да 
витков".

Първо, откакто е запо 
чнал строежът на учили 
щето той не е бил се?сре 
тар на СК, нито пък ръ 
ководител на някоя дру 
га организация. Напро
тив, той е бил пасивен 
и не се ползва с ника
къв авторитет в селото. 
Не е правилно в статия 
та той да се появява ка 
то инициатор за работа. 
Това е голяма грешка, 
която убива морала на | 
онези членове, които са 
дали всичко от себе си.

...Умоляваме редакци
ята на „Братство” да пу 
бликува тези наши забе 
лежки”.

Румен Савов, секретар 
на организацията на СК, 
Буди.иир Христов, секре 
тар на Народната мла
деж, Костадин Давитков 
касиер на ССРН, Тодор 
Велев, председател 
ССРН и др”.

просто

КРЪСТОСЛОВИЦА Стогодишнина на враб
ците в САЩ

...Неотдавна врабците „от
празнуваха” 
от своето населяване в Амери 
ка. През шестдесетте години 
на миналото столетие врабци
те са внесени от Англия в Аме 
рнка за борба срещу гъсени
ците.

(Н. Денков. Д-град)

стогодишнината
член

С.К.

Мъжете са по-добри готвачи
Колко тежи 1 л мляко

...Един литър 
1.032 гРама 
тежък от водата. Това е така, 
ашдото белтъчните, млечната 
захар и минералните вещест
ва са по-тежки от водата, до 
като маслото е по-леко от нея.

Макар че по традиция 
жените са били тези, кон

че сол за да почувствуват 
солеността на водата.мляко тежи 

32 грама е по- то са се стараели за храна 
та, факт е че всички изве
стни готвачи в миналото 
са били изключително мъ- 

Това не е случайно.же.
Група германски учени, ко 
ито се занимават е проуча
ването на сетивото на вку 
са са дошли до извода, че 
то е по-развито у> мъжете, 
отколкото у жените. Опи
тите са правени с малки до 
зи сол, разтворена в дести 
лирана вода. Трябвало е да 
се сложи десет пъти пове-

ВЪЛШЕБНА СВИРНЯ
Две шелвша наведнаж

Кравата на земеделския 
стопанин 'Димитър Арсов 
°т село Бребевница, Дими
тровградско, е отелила две 
телета наведнаж. Телетата 
^ живи и здрави и добре 
напредват.

Такива примери на близ 
®не са малко в Димитров 
гРадско.

Виктор Иванов, ученик

Шах Кули, поканен да 
забавлява турския султан 
Мурат IV, който е наредил 
да се убие всеки жител на 
победения град Багдад, сви 
рел толкова трогателно, че 
свирепият сутан се разпла 
кал и му предложил да из 
бере каквато си ще награ

Нови орехови 

насаждения
да.ОТВЕСНО: 1. Град в Бълга

рия — 2. Обичдй — 3. Вар — 
5. Най-малката частица на ма- 

6. Метална жица

■ВОДОРАВНО: 1. Леплив сма 
лен разтвор — 4, Шах-матен 
термин — 7. Старогръцка епи
ческа поема — 16. Лично_мес- 
го имение —- 11. Силно желание.

В долната част на Боси- 
леградската комуна се вър 
щат обстойни приготовлени 
я за засаждане на добросо 

орехи. Предвижда 
че ще бъде засадена 

площ от 1800 хектара. Ка-

Шах Кули поискал-и по
лучил-животите на своите 

(1639)терията
— 8. Рибарска мрежа — 9. 
Физическо явление при звука 
__12. Течност■ която излъч
ват порете на кожата — 14.

съграждани.

ртови .БРА ТСТВО‘ вестник на 
българското малцинсШво 

в Югославия

— 12. Понятие за род при. хо- 
13. Неми

___ 14. Връх ® Западна Бъ
се,

Връв помен за Смшлов- 
ския манастир

Миналото на Смиловски 
я манастир е покрито с во 
^а на почти пълна неиз 
®естност. Досега е намерено 
°амо едно сведение, според 
което манастирът през 1704 
г°дина бил пленен и пляч 
косван. Манастирската чер 

е посветена на светии- 
Те Кирик и Юдита.

Тоило и сшудено © Рисува: МЕТОДИ ПЕТРОВ

(рата и живкждоге — 
втем
Щ-ария — 15. Спортен термин

Кожна болест, при която окал 
ват (кастите — 15. Орйдставка 
за (означаваме на марка — 18. 
Марка за тепало — 19. Наша на 
рЦдда- република — 21. Стра
шилище — 22. Мо/рока грани
ца __ 23. Спомагателен глагол
__ 25. „Крайно остро” ® идча
лото ка сУКюкнете думи — 26. 
Женско име — 27. букла от ла 
ти иска та азбука — 29. Вид о-

налиталовложенията за тази 
орехова градина ще бъдат 
219 милиона динара. Досе
га е изработен елаборат за 
който тлъминската коопе
рация заплати 500 000 дина 

повечето

117-74-2-188Тек. сметка
17. «__ 16 Леплива пръст —•

20. ЖенТ1р©циф1рено число — 
око име — 22. Не/обут — 24 
Частица — 26. Пърли (нем.)
__ 28. Риаунка на голо чооеш-

__ 30. Богиня па </по-
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боата и красотата в митолог и 
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32. Господар (турени) 33. 
Местен тгрекор за Димитров-
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предвидената площ се на
мира на нейната терито
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Това е атмосферата в амери 
канския филм „Денят когато 
са делили деца”, създаден по 
едноименния роман Нд Дал Ейи 
пън.

Тази атмосфера най-сигурно 
открива на зрителя света от то 
ви филм — един свят, обзет от 
две визии: живота и смъртта. 
Този свят е всъщност малкият 
обикновен човек, притиснел 
от жизнения трепет, човек, кой 
то, подобно на птица в бурна 
нощ, уплашено се разкрили 
над порода си, предоставяйки 
му всичко към което го влече 
пороят на суровото и неспир
но време.

Авторите на филма твърде 
успешно са определили своя 
обсег в представянето на то
зи свят. Те нямат претенции 
да го обхванат във всичките 
му манифестации. Вниманието 
им е обърнато към разкриване 
на настроенията и преживява-

ЕДВДРД кйрдел; »СОЦИАЛИЗМЪТ И ВОЙНАТА«
(ПО ПОВОД ИЗДАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК- ,,БРАТСТВО ', ПИРОТ, 1960)

и субективни условил на бор
бата в даден момент. Дари се 
>4д|ва дотам /мел<ду11 сродната 
Война да се смесва с револю
ция, да се провъзгласява за 
един 1вцд завоевателна война, 
за -облик и а световна револю
ция. Тези въпроси оа обрабо
тени солидно и научно в шес
тата ишава ка книгата.

Содмата глава е посветена 
на въпроса за ,,справедливи
те н нсоправедлшш войни”. И 
тук ли>. Карщел се пратл/нюиос 
тавп па онези Догматици, кон 
то-бук/ва/лпю се държат за та
зи теория, а не цокат да зна
ят за новите условия.

„Старото и новото” — то
та с основният въпрос на ос- 
мрта глава. Картел изтъква 
а.чодЛпвюЧУ) межцку сегашните 
Китайокю те орни г I] тео/рпппст 
па Тройки за непрестанната 
революция. Авткнрът пю-обсто 
йио Разглежда абсурдните 
схващания за европейска ре
волюция" на Тройки, като им 
противопоставя реалния курс 
/хг Ленин. Дорир лодчартща 
Каддел, ц Сталин пе мо/жеше, 
а да не продължи тоя курс на 
съвместно съществуване, кой
то иолитпческн п икои/амичес 
ки умреш 11 СССР. Не случайно 
е тогава че трощшеткюто спи
рките „Четвърти щггернацно- 
Стал" ге0'хвалчво~се изразява за 
китайската теория.

Е следващата глава се го
вори за смисъла на миролю
бивото съвместно 'съществу
ване. Авторът цитира редица 
държавници и политически 'ръ 
кс|вюдител1.г на кчомуниегтчео 
кш-е партии:, които се изказват 
за съвместно съществуваше. 
Кдодея подчертава че „соди- 
алистическата политика на съ 
вместно съществуване но сво
ята същност не представлява 
нищо друго освен вол1Ш(и1Ка 
ориентирана към това да се 
попр/ечи съвместното същес
твуване да бъде прекъснато 
'От война”.

Интересни са н пълни 
териадц
щеятш и главите „Що е рево 
ЛЮЦ1ЮННО, а що не е револю
ционно”, „Една решаваща и- 
сторнческа .дилема” и особено 
„/Войната и социализмът”, в 
моято се подчертава че „п/роб 
лемите на противоречията ме

жду света на социализма и света 
на капитализма те получа
ват постеиешю и/тросте/пеип/о 
значение, а проблемите на по
нататъшното развитие на со
циалистическите обществени 
отношения все повече ще ста 
ват истииока история на наше 
то шре/ме. У самият характер 
иа люяадуидоодиите отиошеиия 
който произтича от дадено 
моличествсню съотношение па 
обществените сили в света-по 
иече не подтиква и не укреп
ва силили на н/мпермализми., 
но напротив стеснява ги, агра 
ничава. спъва, като с това за 
дълбочава неговата вътрешна 
крива. _ ,

Заключителните глави доказ 
ват онова, което «азакме в на 
чадото: става дума за едни 
научен и обективен ТРУД, за 
поучен анализ на редица /въп
роси, които интересуват съвре 
мощния свят.

Всеки наш читател, член на 
Социалистическия съюз или «а 
Съюз на комунистите ще на
мери в та/зи книга отговор иа 
редица важни въпроси, които 
поставя на дневен ред съвре
менното развитие на социали
стическия соят.

,,Ден, кошшо са 
делили децаша

йто е оказал решителна съпро 
пгва иа Трошш, „който под 
лозунга на световна ревюипоцц

Няколко месеца само след 
белградското издание, нашият 
читател има в ръцете си мш* 
гата „Социализмът и войната” 
преведена иа български език. 
По този повод само ще напом 
гаги, че таз» книга бе приета 
от пашата общественост с гол
ям интерес. 'Видни обществени 
ци и рецензенти я оцениха не 
само като актуална полемика 
с китайските становища, но и

. - „
я прссладваше целта да /хвър
ли Съветския съюз в аваипо 
ристична война” (Е. К.)

В третата глава се говори по 
въпроса за неизбежността на 
войната. Криейки се зад „мар 
ккпз/ма”. китайските теоретици 
омлтат, че войната с неизбе
жна, че тя ще бъде от полза 
на социализма п пр. Другар 
ят Картел анализира този въ
прос, позовава се на класици
те на маркс-ленинизма и дока 
зва, че войшгге са пречка за 

войната не е

Самотна колибка, с покрив 
от сняг. Светлини изатрупан 

семеен трепет между четири сте 
ни... Пустеещ селски път, при 
тиснят от дебела снежна по
кривка и равнодушна ледена 
синева на далечините...

Вест от БосилеградПОЛИТИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

По случай петнадесетата 
годишнина на Обединените 
нации за учениците от Сре 
дното икономическо учили 
ще в Босилеград бе органи 
зираиа беседа. За ролята и 
значението на Обединени
те нации говори офицерът 
от ЮНА Вукобрад Дими- 
тар. Спирайки си върху ра 
ботата на XV сесия на Об
щото събрание той подчер 
та дейността на извънбло- 
ковите страни и техния 
стремеж към мир.

-.ГД*-

р: ^ СОЦИАЛИЗМЪТ . 1 
р й ВОЙНАТА

социализма че 
фатална неизбежност, по заши 
си от съотиошеипето ага сили
те /в света. С други думи: во
йната е неизбежни щ условия- 
та, когато силите па империа
лизма л реакцията са по-сил- 
пи ют силите на социализма; 
които пе са в състояние да о- 
оуетят 'Войната. Но другарят 
Катдел изхожда от съвремешг 
я свят, подчертава .\ю същест
вото на съвремеппя социалп- 
зъ/м и въз'.можн'остта той да о- 
суети войната. Излиза че или 
китайците не виждат ма|растна 
мия социализъм или самите 
те надценяват Iимпериализма 
макар че го наричат „карто
нен тигър”) или пък 'ОМЯТаГ. 
че нарастването на социализма 
изисква война, че войната е 
„оръжие” на революцията. А- 
/ко те наистина са «а послед
ното становище, тогава те вър 
вят „по опасен и хлъзгав път, 
Който води към пълна дефор
мация на_ социалистическата 
международна политика и отнр 
шеннята 'между народите на
миращи се на път към социали 
въм” (Е. К.)

В четвъртата глава оа даде 
(пи съвременните количестве
ни съотношения на обществе

нията на главните герои—зна 
чи към подробния психологи
чески анализ. Затова в този 
филм няма да срещнем осо
бено динамични мотиви и дейс 
твието е съвсем бавно. Макар 
творците на филма да са има 
ли за основа един известен ро 
ман, трябвало е да положат 
много труд и знание, за да пР* 
дставят вярно правдиво тази 
чувствителна материя, каквато 
е психологическт>т анализ.

Сълзите в очите на зрители 
те свидетелствуват за силна
та доза патетичност в 
филм. Обаче те показват и то
ва, че единният интерес е по 
стигнат със сигурни майстор
ски средства.

■ ,1ИIII
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В , Костов СимеонМарин МЛАДЕНОВ»ЕР*ТСТВО- ЛНГОГ
ТОЗИ

„Месец на кнчга^а'1 в Димитровградскокато истински изучен труд, ка 
то /швде/н пример към почната 
тъшнаш -развой на маркс-лени
нска та научна мисъл.

По повод на нашето издание 
целта ни с на популярен на
чин да кажем нещо за основ
ните въпроси, които са разра 
ботенн от другаря Кардел в 
)фШгйта му лСоЦиащьз.м.ъ-У Ц 
войната”.

Повод- за нейното писане да 
доха китайските нападки сре
щу Югославия, а ло-слеЦнаи- 
но срещу югославската полиги 
ка на /миролюбиво и активно 
съвместно съществуване. Ос
вен това с тави си „К|рити1ка” 
китайците не искаха да въз- 
Дейсгпв-уват само върсеу Юго
славия, г-ю и върху днешния 
международен социализъм. С 
други думи, кршнкувайки Ю- 
поолав1ш те иакаха ща крити
куват и други страни конто по 
ддържат тази политика. Отго
ворът на Кардел, по-точно не 
говата книга, значи, «е с само 
«товар на китайските напад
ки, но и анализ на съвреме
нния свят, научен тРУД върку 
един въпрос, който днес въл
нува света, а по-специално ин 
тересува международния соцн 
ализъм. Книгата на другаря 
Кардел дава отговор на два о- 
цнюви/и въпроса: дали югпайс- 
К1гге схващания за 
|риадчата политика произлизат 
от социализма и марксизма, ка 
кто казват китайците, н. /вто- 
р©, какъв е смисълът ка тези 
схващания и към какшо те вцд 
ят днес, без оглед на това ка
кво си мислят за тях техните 
автори.

В първата плава на книгата 
др. Кардел отговаря па китай
ските „теоретици” по въпроса 
ва мнимия югославски „реви- 
виюмизъм”, ..опортюпизъм” й 
..отрахли/вост”, /поради който 
страх уж югославските комуни 
сти цоелл пътя на съвместно 
/съществуване. Кардел изхожда
от онази мисъл на Маркс, че 
хюрата не са онова което мис 
/лят за себе си, но онова кое
то те наистина представляват. 
Той подчертава, че не е дос
татъчно някой да се нарече 
„марксист”, че да говори иеги 
/на, или че някоя сгряна, &кО 
е „социалистическа” да пе мо
же да греши, какъвто е слу
чай с китайците, които подоб 
но на Сталин, са присвоили 
днес правото ша разделят лек
ции по марксизъм.

ни книги за 200 хиляди ди 
нара, които ще бъдат раз
делени на селските читали 
ща. Особено внимание, ко 
гато става дума за селски 
те читалища, ще бъде пое 
ветено на селскостопанска 
та литература, която ще 
бъде от голяма полза на 
днешния земеделски произ 
водител.

Младежките активи по 
селата поеха задачата да 
се грижат за по-добрата и 
по-съдържателната работа 
на читалищата.

През този мисец при из 
даването на билети за ки
на и вечеринки е въведен 
допълнителен- динар, пред 
назначен за библиотеките. Душан Донков: глава (дърво)

на „МесецаВ рамките 
на книгата” в Димитровгр
адско са проведени редица

Л. Джорджевич

мероприятия с цел да се 
популяризира книгата. По 
училищата са прочетени 
подходящи беседи за значе 
нието на книгата. Псдобнй 
беседи са прочетени И в 
различните трудови колек 
тиви в града.

Градската библиотека в 
Димитровград е снабдена 
с нови шкафове за книги, 
а към съществуващия кни 
жен фонд са прибавени 
книги в стойност на 200 хи 
ляди динара. На тазгодиш 
ния „Панаир на книгите” в 
Белград ще бъдат закупе

ните сили във връзка с про- 
-биг&мата на войната. Др. Ка/р 
дол -подчертава ..че сиегът -от 
вчера «е е оветът днес”. Той 
изрежда новите фактори ръста 
на световния социализъм, не
говата политическа и икономи 
чеока сила, разпадане на коио 
ниашпзма и създаване на ню/вп 
независими с-прани; новите о- 
тношекия между /капиталист» 
чеоките страни и 'н/ай-сеяие-о- 
/тромния напредък на науката 
и техниката и особено на съв 
рамената разоритслна воег-ша 
техника.

Усвд-адвено е равновесие 
между двете системи, а .раза 
рителнатз мощ на евентуална 
■бъдеща световна /война пра
ви щото и победата и поражени 
ето ДД носят почти еднакви 
(материални -пооледици”. След
ва че самата военна техника 
в известен смисъл става преп
ятствие за война. От мруПа) 
страна самата китайска теория 
за неизбежността на войната, 
асоже на направи

неизбежна в което 
и опасността 

теория по 
за войната. Кар-

с ма-
и теоретически обоб

ПЪРВИ СЪБИРАЧИ НА 

НАРОДНИ ПЕСНИ В 

ДИМИТРО ВГР ЛДСКО

на, момЪкЪт е осъден на при
смех както в песента:

В народните песни от Дими 
тровгра/дско физическата красо 
та на девойката и момъка е и-

сирснЬе.
Това е Марин образ,

Иване ле! 
МилуЙ сн га, целивай га, 

Ивапе ле!
дилично-пасторална: момЪкЪт
копнее за девойка с дЪлги коси 
и черни очи с червени бузи, би 

ния заЩото за всяка песен, при сер-зЪби, нежни ръце, с лека 
казка. пословица н клЯтва мо- походка, като че ли ветър вее 
же поотделно да се говори. То когато тя ходи, а когато седи 
зи пЪт Ще се спрем само вър- сякаш месец грее; девойка оби 
ху народните песни, -върху то- ча момъка който не е хайду- 
зн най-богат фонд от народни тин денем да спи а ноШем да 
умотворения в този край. хайдутствува, и който не е ов-

д„„ ,____  . ... чар, който летува »Ъв Влашкоа»ко бихме искали оЩс в на п п „
чяагугг» “ а зимува в Банско—тя обичачалото да определим особено
стите на тази богата и разнооб 
разна поезия, да определим не 
ЙниЯ

И всекндне>вната любов е от 
разеиа в тази поезия. Дългото 
турско робство сЪЩо така се 
отрази в народните песни, 
една от тЯх телалин минава 
през града и подканва: че 
дат години размирни, кой има 
рухо убаво да сн га носи, да 
се наноси, кой има конЯ добро 
га да га Язди да се наЯзди, кой 
има либе убаво да го лЮбн да 
се налЮби. В една жетварска 
песен се пее за един зъл чор
баджия;

Намери злога чорбаджнЮ:
РучЪк стапу-подручЪк пе пя 

дава;
Обед стапу-ручЪк пе пн 

дава;
Всчера стацу-обед пе пн дава;
Чорбаджийо, вода те одпела!
— Ей девойко, при теб ме 

допела!

междана-
ПЪрви и доколкото ни е из

вестно единствени събирачи на 
народни умотворения в Димит 
ровград и в околностите му са 
били Цане Сталийскн и К. В. 
Друмев. През 90-те години на 
миналия век в „Сборника на 
народни умотворения, наука и 
книжилиа” те са публикувала 
голям брой народни 
ни, приказки-басни, пословици, 
гатанки, клетви, благословии и 
народни думи.

Цене Сталийскн е бил П(рез 
март 1885, декември 1890 и я- 
нуари 1891 година/ в село Вла 
си и ЖелЮша и тогава е запи 

вЪв Власи: пет лазарекм 
(публикувани

В
юойчата ой.

наистина 
се състои 
иа к!сгайаката
въпроса 
ицеш между другото, цитира ня 
псои китай оки ивюорю, откъде- 

вшкща, че те не ахваьиат
пес- момЪк-царски витяз, комуто са 

краката в зенгните на лЮт кон, 
който има пушка на рамо и при 
ездене високо повдига глагва.

В тези песни е дадена любов 
та между момЪк и девойка ко

то -се
съвременната обстановка © сте

основен мотив, тогава тря 
бва да кажемта.

че това несЪмне 
но с била обикновената лЮботв, 
човешка, ту плЪтска и страст
на, ту нежна н тиха, любов във гато прсз златната и кЪска е- 
всичкнте й зидове. Това е лЮ- сен* привечер, докато овцете се

връщат и кучетата лаЯт, те оти 
ват на седенкя и там покрай

Петата шава обсъжда въттро 
са за съвместното съш.естгуува 
не «и марксизма. Китайците от 
Делят борбата за мир от бор
бата за социализъм. Те смятат 
че за мир са онези, 
страхуват от -войната,

ще се изплати”, че поло
вината от човечеството, която 
ще остане след войната, ще 
живее в невиждано 
С такова си становище китай 
ците се очертават като против 

Югославия.

сал
народни песни 
1891) и една лЮбавна. (1894) 
от Стоянка Гогова три религп 
озни, от Пенка Гогова и Радка 
Велкова; в ЖелЮша: пет лю
бовни песни от Агна Игова по 
една от КрЪста Игова, Кошута 
Янкова, Ката Банов-а и Малина 
Петкова. От КрЪсто Игов е пу

бов на майката кЪм 
брат кЪм сестра, лЮбов

детето, накоито се 
че ,люй между

момък и девойка, интимна и тъ огЪня и св-ретеното 
жна, обуздана от патрнархал- 
ни норми, но н достатъчно мо лиричните и хубави седенкар- 
гЪЩа за да ги превъзмогне в ски песни — „припоЮшки", в 
някои моменти и да заблести в които при споменаване на име- 
пЪлната си красота. Тя е била иат,а на влюбените се е пеело 
навсЯкЪде: в гората, на полето, 
през време на оранта, окопава- 
нето; жътвата н пр. Тя

ашнкуват.
ката такива седенкн са родени

Н]а родните обичайни песни 
са били познати в Димитров
градско. От ранна4 пролет, та до 
късна есен се е празнувало, иг 
раело и пеело (Коледа. Гер- 
г^ов-ден, Света троица, Петров 
-ден и пр.) За съжаление запя 
са-н и) с а [само ня кс(гШ> лаз араки 

млади де

щастие.

сЪс гЪрлат сМЯх:
{нищи не само ш 
но и на социалистическия ла
гер, който официално провеж
да политиката на съвместно 
съществ-уваие. КаВДел по-ната 
тък очертава изходните точ- 
куг па югославската политика 
на съвместно съществуване* 
като подчертава че иа силите 
иа войната ще им бъ!де все 
по-трудно да нарушат сегаш
ното -оавнсвесие. че натрапва 

ооциалнвма чрез вой- 
е врешзно и антисоцтгалис- 

яическо становище, зад мое- 
се крият хе^е^гояистт^чни 

и др^ти тенденции, че ооциа- 
трябша да 

отхвърли войната като средс
тво за

Никола лЪжс ЛнлЯца, 
Лъга гЬу, нс излЪга гЬу, 
Вара гЪу, пе преварп гЬу, 
Ннколн ЛплЯна

бликувал Пет песни залъгалки 
и една любовна от баба Нснка 
Станкова. От споменатите села 
и от Криводол е публикувал 
голЯм брой народни думи като 
материал за български речник 
(1891 год.), 40 народни преда 
ния (1891) и 26 пословици от

е в рам
ките на моминските градини из 
пълнени винаги с. цветя н зеле 
иина. В една песон се говори 
за момЪк който вървейки след 
ралото тЪгува за своЯта лЮби 
ма и желае да я види. в друга 
—гЮл—девойка, 
гЮла се сърди заЩото нейния 
любим сЪс своите 
буди, а по-лесно й е когато спи 
заЩото-млад я иска, а на стар 
Я дават; в трета — разболяла 
се Ирина не от болест, ами от 
севдах по своя бекЯр, в четвЪр 
тата—майката по молба на дЪ 
Щерята сн приема на нощуване 
случаен пътник който всЪЩно 
ст е нейният любовник; 
та — момЪк и девойка се обза 
лагат, той в своя кон, а тЯ ° 
гердана си. че Щс спят заедно 
а че нЯма да се закачат и пр. 
Ако любовта се превърне в об 
ратно чувство тЯ е оЩе по-моЩ

говори:
—Море Николо, Николо, 
Да сЪм такива збирала, 
Бащи би обор набрала 
Тебе би па праг турила, 
Кига си крави измЪлзем, 
Папучи да си избршпем.

песни, които са пеели 
войни закичени с пролетни 1М36 
тя. Имало е и песни за разляч 
ни светни (св. Никола, св. Мс 
тър, овета Неделя и пр.) <в ГЗ

е пеело за 
приклю 

В една песен

Във ©тарата глава вече яо- 
.коадкрешо става дама за юго- 
еллвекня „олартюшвзълГ' 
ггайския ,,|ра1Дикалцзъм”.

югославското работни

и ки 
Исто. ЖелЮша 1895. заспала под

мките на които се
Друг събирач на народни умо 

творения К. В. Друмев, за чн 
Ято личност сЪЩо така малко 
знаем, починал около 

публикувал: освен любоиини н 
шест жетварски песни (1894), 
две религиозни и 
(1896) голЯм -брой 
благословии (1896)н 25 седен 
кЯрски „припоЮшки” (1897) от 

Димитровград.

прелести я различни реелистични 
чения на хората. _ 
св. Никола кове своЯ кои 3

рпята -на 
ческю движение, героичната на 
родооавобехяитеяца борба, пре 
одоляваке на натиска от стра 
,га иа Сталин и др>тн, аюй-доб 
пи са отговори за това да-ти 
юпосл-авяните са ,,ст1рах'Л18шг 
и дали са „опортюнисти”. От 
другл страна Ш>екалс-ната „рс- 
вчхтюцподаост” иа китайците, в 
(условията когато за нейното 
пргувежшанс липсват рса«ш У- 
ловия, звучи като празна фра 
вл. като ялово „левичарс-тво , 

нанася повече щети, от 
мотото полза на соцполнз^. 
КаШаел се позовава на Летва 
който най-остро е криттпсувал 
^ ..лешгтарство и ко-

Маано клубе под одЪр^ 
Ивап н Мара иа одър. 
Жълто пвекЬе тЪнко

нето «а
1896-е друга—гга расте. 

Маре ле!
да обиколи полето.

гозба покрай чаша
в

на една
но Ще задреме, в трета св. 
деля заспива на скута на с 
Петър и по.

ЕзикЪт на тези нароДн1*я?е 
ни е народен), шопски. 
чен от пиротскиЯ говор я 
близък до трЪнскиЯ и с 
ски народен говор.

Премппи га пе троши га, 
Ивапе ле! 

Откипи га, мериши га, за- 
кити се, Иване ле!

16 любовни
клетви илистмческня овят

«а социа-разширявал^е
[]»• Политиката на' в пета *околностите натезма

сътместню съществуване днес 
е единствено тьравилната по- 
литпгка и е от полза на социа 
лист1гческото ‘развитие.

Изхождайки от ийогмтгге. «и 
тайците говорят за неизбежно 
стта на въоръжена революци- 
я като забравят конкретните

Лелп сн одил, Иване ле!
По планините, по рудинитс, 
по дуднните, по бачиите. 
Лели си видел бели снегове, 
бели снегове, преспо

Невъзможно е върху такъв 
малЪк простор да се даде пЪл- 

а оШе по-малко и 
на това разнаобразно

на картина, 
преценка 
богатствв от народни умотворе

НИКОЛИЧ,Илия 
асистепт на САНкоето

ПОЛ31ГОТО


