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По покана на президен ха с голямо удоволствие, не на международното ма производството и употребата на Федеративна народ- че отношенията между те- прежение, ръководителите та на това оръжие”.на република Югославия, хните страни във всички на двете държави потвър- „Приветствувайки полу-Йосип Броз Тито, от 31 области се развиват в духа диха своето общо убежде- чаването на независимостоктомври до 7 ноември т. г. на приятелско сътруднича ние, че мирът и прогресът на голям брой нови държа
ство. Те изразиха своетов Югославия се намираше могат да бъдат осигурени ви в Азия и Африка, ръ-

на официално посещение желание и готовност тези само по пътя на споразумя ксЕодите.тгите на държави
кралят на Афганистан, Мо и по-нататъкотношения Бането в разрешаването на те изтъкнаха необходимос-
хамад Захир. да се разширяват и укреп висящите тта от по-бързотм освобожмеждународни

■ По време на пребиваване проблеми и на развитиетоват. дение на все о зависими
то си, той и съпровождащи Ръководителите на двете на всестранно международ те народи и от по-бързото
те го официални лица оби но сътрудничество в духадържави изразиха своето отстраняване на остатъци
колиха републиките: Сър на Устава на Обединенитеудоволствие от съгласува те от колониалната систе-
бия, Хърватско, Словения нации.на ма, съгласно правото на наностга на възгледите
и Босна и Херцеговина, къ „Ръководителите на дветехните страни по редица родите на самоопределе-

А■- ?■ние”.дето разгледаха редица на те държави изтъкнаха съ-ва жни международни въ-

нРнеобходимосттаучни и културни заведени що такапроизтичат „Ръководителите на две-проси, които
обекти.я и промишлени всички страни, големи иот политиката на несвърз- те държави изразиха своя-

Също така по време на пре блокове. малки, да полежат усилияване с военните та голяма загриженост по
стоя му се водиха офици- 

' ални югославско-афганиста
8Тази съгласуваност на въ за укрепването на мира и ради сегашно го положение

згледите намира особен из- за универсално прилагане е Конго. Те считат, че до
разговори, за които на политиката на миролю-раз в тяхната привърже-нски такова положение е дошло

бе публикувано официал- биво съвместно съгцеству-ност към принципите на намесапоради външната
но съвместно съобщение. активното миролюбиво съ- въз вътрешните работи наване в отношенията между

страните с различни обще
ствени системи. Те считат,

вместно съществуване и 
на активната неутралност.

„Изразявайки своята за 
гриженост поради изостря

Конго, което заплашва не-В издаденото съвместно 
съобщение се казва:

...„Ръководителите 
двете държави констатира

зависимостта, сигурността 
и националното единство 
на конгоанскил народ. Те 
изразиха своята решимост 
заедно с другите страни и 
занапред да оказват сво
ята подкрепа на легитим
ните права на конгоанския 
народ”.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО И КРАЛ МОХАЛ1АД ЗАХИРче неангажираните страни 
играят твърде значителна 
и полезна роля е усилията 
за отслабване напрежени
ето в света и за осъществя 
Еане на градивно междуна 
родно сътрудничестр-о и из 
разяват СЕсето убеждение, 
че всички страни ще се за 
ложат за това”.

Като се изтъква че ръково ■ 
дителите на двете страни 
считат разоръжаването за 
най-важен въпрос на съвре 
менсстта, който трябва не
отложно да се решава в 
комюникето се казва „Те- 
специално изтъкват необ
ходимостта от неотложно
то сключване на споразу 
мени е за трайно прекратя
ване на опитите с ядрено 
оръжие и за забрана на

на

хническото сътрудничес
тво, гражданския възду
шен транспорт, както и 
споразуменията за сътруд 
ничество в областта на про 
светата, науката и култу
рата, който бе подписан в 
течение на това посещение. 
Те считат, че тези споразу 
мения представляват солид 
на основа за разширяване 
на отношенията между две 
те страни”.

„Кралят на Афганис
тан, Мохамад Захир пока
ни президента на ФПРЮ 
Йосип Броз Тито да посети 
Афганистан. Президентът 
Тито с удоволствие е при
ел поканата”.

вори на своите задачи по-е 
фикасно когато напълно 
осъществи своята универ
салност и когато в сво
ята дейност обхване еси- 
чки страни и нареди, като 
равноправни членове на 
международната общност.

ПРЕД ПЕТИЯ
КОНГРЕС НА ССРН

ЩЩЩШт НА СЪРБИЯШ Пс-нататък в съобщение 
то се казва, че ръководите 
лите на двете държави са 
разгледали и алжирския 
въпрос и са изразили своя 
та сериозна загриженост 
поради продължаването на 
войната в Алжир.

„Потвърждавайки своя
та привърженост към прин 
ципите и целите на Устава 
на ООН, ръководителите 
на двете държави считат, 
че ООН ще може да отго-

На 24 ноември в Белград ще бъде открит Петият кон
грес на Социалистическия съюз на трудовия народ на Сър
бия. В голямата зала на Дома на синдикатите ще се съберат 
над 1270 делегата, от когато 1080, избра™ на общинските из 
борни конференци, 50 представтели на синдикатите, Народ
ната младеж. Съюза на женските дружества и Съюза на 

157-члена на Главния и Надзиратслен отбор на

П
В разговорите си ръково 

дителите на двете държа 
ви особенно внимание о- 
бърнаха на югославскс-аф 
ганистанските отношения.

„Те подчертаха значени 
ето на споразуменията, ск
лючени между Афганистан 
и Югославия по търговия 
та, плащанията, научно-те

бойците и 
ССРН на Сърбия.

Делегатите ще обърнат най-голямо внимание на раз
глеждането на политическата активност на организациите на 
ССРН на Сърбия между двата конгреса. Освен това ще 
разисква по въпроса за развитието на материалната база на 
обществото, за системата па общественото управление, по 
проблемите за идейната и културна дейност.

Социалистическият съюз твърде успешно мобилизира 
—

изборегге на местни, ре-
БосчлеЬрадскаша комуна и новият йеиподишеи йлаплитически на Социалистическияна организациите 

бено в течение на подготовката на 
публикански и съюзни органи. Е А ПРАГА НА СТОПАНСКИЯ ПРОГРЕСНа изборите за народни отбори у‘,асТ?.у?^ха део' го-
година 82 6% избиратели, 19о7 година които Учас-пина _89,9%. Процентът на гласоподавателите, кои ° у
твуваха в изборите за републиканска скупЩина У 
яАячясь ппез 1953 година на 93,4% пРсз ‘«юг “*
бира се за такова положително движение на социалистаче- 
^ Обществени сили от значение беше ^"« ак

тивност, която развиваха организациите на Социалистичес

Ориентировката към жи 
р.стноеъдството и овощар
ството, през изминалите 
години, създаде опит в те
зи клонове и първата ма
териална основа, която да
ва възможност на мелиори 
рираните пасбища да се пов 
дигнат големи скотовъдни 
ферми за угояване на ня
колко хиляди едър и дре 
бен добитък. Предвижда 
се, през идващата годи
на да започне мелиорация 
на около 1000 хектара пас 
бшца. Също така ще бъдат 
образувани и ферми, които 
вече имат основни стада. 

. Земеделските кооперации 
както от страна на кадри, 
така и материално, са спо
собни да поемат това огром 
но планопроизводство, за 
което вече правят нужни
те приготовления. Горноли 
синската и тлъминската ко 
операции строят обори за 
едър и дребен добитък. О- 
борите ' и останалите пос
тройки се повдигат на са
мите пасбища. Въз основа

здадоха материална осно
ва за реализация на всич
ки капиталовложения през 
следващите години. Полу
годишният план по проми
шлеността и рудодобива та 
зи година е 
114°/о а по електроенерги
ята е изпълнен стопроцен- 
тно. Комунално-жилищно

то строителство завърши по 
лугодишната си работа с 
резултат 1б6°/о.

следващите пет години тя 
ще стане стопански развит 
район, в който всеки два 
надесети възрастен жител 
ще бъде зает в производ
ството извън земеделието.

Стопанските и комунал
ни успехи в комуната съ-

Огромните успехи на на
шата страна през петгодиш 
ния план, който след два 
месеца ще бъде завършен 
за четири години, създадо 
ха всички условия за про 
сперитета на Бссилеград- 
ската комуна, така че през

ските

съюз.
Пепиопът от приблизително 8 години — меж^У 

въртияПиРПетия к(жп№с «ССРН «•
зира с мощен стопански възход ^а^я|.инте ня Социалис- 
ществено-политическа система. Р значителна роля. Те

социалистическото развитие. ^,тотгая„иитеучастието на организациите 
на международните събития, в тълкувана между *^ашата „рана. Чрез много-

и беседи членовете на Соци 
събития на между

изпълнен с

на ССРНЗабележително е 
и в разясняването

външната политика на
Особено значителни са 

успехите в издирванията 
на рудни залежи в. комуна 
та. Досега установените за 
паси от различни метални 

дават солидна

нето набройни събрания, конференции 
алистичсския съюз следеха всички важни
народната арена.

През изтеклия период Дойде до 
в съдъдржанието и системата на идеологическо-пол 
та работа. При това за отбелязване е голямата роляI на^ п 
циалиите институции, каквито са народните и работни 1еск 
университети.

неметали 
основа за огромни капита
ловложения през втората 
половина на следващия пет 
годишен период на стопан 
ското развитие. През идва 
шата година новите 200 ми 
лиона капиталовложения

Политическата активност ш Социалистическия смоз 
ияй-много се чувствуваше в по-нататъшното развитие

ангажиране на гражданите, от тяхната
за издирвания на руди не
съмнено ще направят въз- 

Босилеградският
колкото по-рано. 
висеше от широкото 
готовност и политическа способност да участвуват в реше
нията по обществени проблеми, особено и1пъкна ролята ,4а 
Социалистическия съюз като политическа основа на система 
та на непосредствената социалистическа демокрация.

межно
край да стане лишен басе
йн от общоюгославско зна-

(Следва на 5 стр.)чение.
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ските на Цомбе, всекиднев 
но поглъщат десетки чове 
шки жертви. Разюздените, 
често полупияни войници 
на полковник Мобуту, поч 
ти всеки деп се стьлкнов- 
ягаг с частите на леополд- 
вг-.илската полиция, която 
оотаиа вярна на легалното 
правителство.

Във Ееригата от тези без 
отговорни действия се на
мира и решението на пре
зидента на Република Кон 
го Джозеф Касавубу да у- 
частвува в разискванията 

Конго в

делегация. Във връзка сохра в резиденцията си, 
раняван от войниците на 
ООН. В провинция Катан- 
га, държавата на отцепни- 
ка Моиз Цомбе, острите 
стълкновения между разли 
чните племена и враждеб
ното настроение на болшин 
ство от населението спрямо 
марионетния режим и те
рористичните акнии на р°й

След няколкодневно за- 
конгоанският проб 

лем навлиза в нов етап на 
криза, която разтърсва та
зи млада африканска дър
жава още от деня, когато 
беше првъзгласена нейната 
независимост. Председател 
ят на легалното конгоан- 
ско правителство Патрис 
Лумумба все още се нами-

т глинисть р-председа
телят на правителството, 
Лумумба, заяви, че в Кон 
гс яе е на власт президент 
ска система, но за съдбата 
на страната отговарят пра 
вителството и парламента.

Такова развитие на съби 
тията в Конго подтикна 
представителите на 15 неза 
ангажирани страни да вне 
сат в Политическия коми
тет на Общото събрание 
проекторезолюция, с коя 
то искат на място да изпи
тат възможностите за из- 
намирагге на праведни ре
шения. Напълно ясно е къ 
де трябва, да се търсят та 
кира решения. Макар че 
творците на международ
ния заговор, насочен про
тив самостоятелността на 
Конго, успяха да доведат 
страната на ръба на стопан 
ско и социално разпадане 
и да скрият истинското съ
отношение на силата на ко 
нгоанската арена, факт е, 
че болшинството от насе
лението стои непоколеби-

това
ташие,

НОВ
ТУРЦИЯпрезидент

1на САЩ по въпроса за 
ООН в свойството на ръко%

конгоанскатаводител

Републиканците тот на национално единст
во. в който влизаха 30 чле 

В новия комитет вли
зат 23 члена. Генерал Гюр- 
сел е заявил, че решението 
е взето по искане на въо
ръжените сили.

Турският държавен гла
ва, генерал Гюрсел е раз
пуснал досегашния коми-

иаиускаш
на.държавното

кормило
Няколкомесечният двубой между кандидата па 

демократическата партия Джои Кенеди и кандидата 
на републиканската паргияРичард Никсои за нов пре 
зидент на САЩ, завърши с минимална победа на 
Джон Кенеди. Според последните резултат Кенеди 
е получил 33,359,697, а Никсон 33,040,313 гласове. С 
малки изключения познати са вече и резултатите от 
изборите за камарата на представителите в Конгреса 
на САЩ, който има 437 члена. В новата камара де- 
мекратическата партия ще има 257 мандата, а репу
бликанската 175. В Сената демократическата партия 
запази своето болшинство.

Поздравителна телеграма не 
президента Тнто до Иенедм

Президент,т на Републи 
ката Йосип Броз Тито е 
отправил до новоизбрания 
президент на САЩ — 
Джон Ф. Кенеди — следна 
та телеграма:

„Желая да Ви изразя своите 
поздравления по случай изби 
райето Ви за президент на Съ 
едннените Американски Ща

ти”.

Представител на Репуб
ликанската партия е зая
вил. че промените в Коми
тета на националното един 
ство представляват победа 
на елементите, верни на де 
мокрацията. Той е добавил 
че новият комитет води 
към създаване на демокра 
тичен строй в Турция.

мо зад законното правител 
ство на Патрис Лумумба.

Патрис Лумумба
Световният печат очаква, че новото правителство 

на президента Кенеди, с подкрепата, която получи от 
изборите и с новата по-благоприятна обстановка във 
Вашингтон, ще търси и приема по-свежи и градивни 
подходи към международните проблеми, където би мо 
гло с по-положителни усилия много да допринесе за 
укрепването на мира и сътрудничеството между на
родите.

Нови произволи на Мобуту Както съобщава Асошие 
тед прес в град Алжир са 
избухнали демонстрации на 
френските колонисти про
тив президента Де Гол и не 
го вата алжирска политика. 
Около 5.000 демонстранти, 
главно младежи са се съ
брали пред Паметника на 
падналите когато френски
ят генерален делегат Пол 
Делуврие е дошъл да поло 
жи венец. Те са го посреш 
нали с лозунги за „Френски 
Алжир” и с възгласи арми 
ята да превземе властта- В 
стълкновението с полиция
та са ранени около 17 поли 
цаи и 20 демонстранти.

вил Камитату е пуснат на 
свобода. Според нзявлени 
ята на полковник Мобуту 
между него и Камитату е 
постигнато споразумение за 
сътрудничество мен ду про 
винцналното правителство 
и военните власти под. ко
мандването на Мобуту.

мирните демонстранти, но 
в това им попречили войс
ките на ООН.

Според съобщенията на 
специалния коресподент на 
,,Борба”, парашутистите на 
(полковник Мобуту са арес
тували леоподвилския про
винциален министър-пред
седател Камитату. Минис-

наПобедата на демократическата партия е израз 
настроението и надруедите 

биратели, че новата администрация а Белия дом ще 
освободи Америка от консервативната инерция, до' 

доведе осемгодишното господство на републи 
партия• Републиканското правителство пред- 

засгой и нав'лече злокобни сенки на сто 
политггческа стагнация.. Такава усложена

на а~чериканските из- Според последните сведе 
ния от Леоподвил председа 
телят
правителство на Леополд-

на провинциалното

която я 
канската 
извика опасен 

панска и

тър-председателят е отве
ден в един затвор, недалеч 
от Леоподвил,

Буит в Никар^гва...
където се 

главният щаб на Както съобщава агенция виетнамския президент 
Нго Дин Дием завърши бе 
зуспешно. Двама от ръково 
дителите на бунта са зало
вени при опит да избягат

намира 
полковник Мобуту.обстановка започна да натрапва мнението, че разреша 

ването на проблемите изисква известни нови подхо-
Такиваедни

Ройтер, в Никарагва е из- 
противбухнало въстание 

диктаторския 
президента 
Президентът Сомоза е про 
Еъзгласил извънредно по
ложение в страната. Пра
вителството на Сомоза е

Няколко стотин привър 
женици на арестувания ми 
ниегь р-председател 
легалните власти са проте 
стирали пред седалището 
на Мисията на ООН в Лео 
полдвил против най-новите 
насилия на парашутистите 
и поискали от ООН незаба 
вно да се намеси и освобо
ди Камитату, неговото се
мейство и останалите, кои 
то Мобуту е хвърлил в за 
твора.

Парашутистите на Мобу
ту се опитали да нападнат
^•.^ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ^ХХХХХХХХХХХСХХХ-

би, по-еластични и относит елно по-смели
динамични гледиш:а изнасяше Кенеди в пре 

дизборната кампания когато говореше за икономиче
ския ръст на САЩ, за отстраняването на безработи- 

подобряването на образователната система, 
иегърското население, за

режим на 
Луис Сомоза. ©нови и по

и на Английският вестник „Съ 
нди таймс” пише. че пред
седателят на английското 
правителство Харолд Мак- 
милън ще се срещне с но
воизбрания президент нд 
САЩ Джсн Кенеди през 
първата половина на януа
ри. Както съобщава вест
ника до срещата ще дойде 
по инициатива ка самия 
Кенеди.

със самолет. Парашутисти
те, които тридесет часа дъ 
ржаха резиденцията на 
Нго Дин Дием под опсада, 
са се предали на правител 
отвените войски, от които 
са били обкръжени.

цата, за 
за гражданските права на

публиковало комюнике, в 
ксето се казва, че неговата 
войска „ще осуети всеки 
опит да се наруши реда”.

По отношегше на вън-социалните осигуровки, итн. 
шната политика 
курс, с изключение 
Куба. С една дума американските избиратели трябва 

да избират между една въздържаност и по-консер 
една политика, която обещаваше

Кенеди беше за един по-еластичен
на неговото становище спрямо

И В Южен Ви
нт е

етнамвативна политика и 
по активно 
ните проблеми и по-еластичен курс па

Извънредно 

Положение 

в Гватемала

ангажиране в разрешаването на вътреш-
международна Тридесетчасовия бунт 

против режима на южно-
Военновъздушнл г*' сили 

на САЩ са пуснали в поля 
рната орбитя около Земя
та нов изкуствен спътник 
„Дискверер 17”. Представи 
гел н военновъздушните
сили е съобщил, че спътни 
кът е влязъл в орбитата.

та арена.
Разбира се трудно е да се прецени да ли новият, 

и най-млад, президент в историята на САЩ ще изпъл 
обещанията дадени пред избирателите. Обаче факт

шанс да потвърди и

ВЕЧНИЯТ НАХАЛНИК Президентът на Гватемала 
1Мигуел Ицпгорас Фуепггес про 
[зъзглй^и извънредно тгаложе 
ние е страната слсд вчершння 
опит да се нзърш и държавем 
(удар.

В правителственото

ни
Ое, че пред него стои големият 

увеличи впечатлението, 
може да бъде лидер е

което нацията има за него-че
идеи, със съвременни схва 

лично убежде 
победен съперник. Да доба- 

световна общественост.

Съветския съюз тържес
твено отпразнува 43-годиш 
нина от октомврийската ре
волюция. На Червения пло 
щад в Москва се състоя во 
енен парад на съветските 
въоръжени сили и манифес 
тация на московските тру
дещи се.

съоб-
щтение се казва че двама офи 
цери, подкрепени от пражиа- 
ни, принадлежащтн на твате-’ 
(мателоката партия на труда н 
на революционната партия, са 
ОргсМ. опрали нападение оре- 
щту плавната 'казарма ® Сиу- 
(дащ Гватемала и успяли да взе 
'мат оръжие, военен; материал 
и ракети.

нови
сегашния свят и с по-голям.ощания за 

ние, отколкото неговият
вим, че това очаква н цялата

отношенията на Югосла-Накрая да изтъкнем, че 
ьия с досегашното 
бри и че с новото могат

американско правителство бяха до 
да бъдат още по-добри.

г

Б ИО ГРАФИЯ НА НОВИЯ 

ПРЕЗИДЕНТ КЪМ ПОДОБРЕНИЕ НА 
гръцко-българскише отношенияедин торпильор. ПрезНоаонза&ракият президент 

на САЩ Джон Фицджералд 
Кенеди е роден на 29 май 1917 
година © Бруклин, предградие 

Масачутес.

цдващ
1943 година той бива тежко ра 
нен н получава отличие.

След войната Кенеди започ
ва кариерата си като журна
лист, обаче през 1946 родила 
се поавещава на полипгката. 
Същата година б!гоа избран за 
член на камарата на представи 
телите. През 1958 година бива 
избран за сенатор на щата Ма 
сачугес с мандат от 6 години. 
През 1960 година на годишно 
то събрание на демократичес 
ката партия, той бива из
бран с огромно болшинство за 
кандидат за президент на САЩ 

тазгодишните избори, кон
то му донесоха поста — пре
зидент на САЩ.

Близкият до правителство 
то вестник „Кзтимеринни’’ 
се застъпва за регулиране 
на неразрешените въпроси 
с България. Авторът на ста 
тията Пипинели, който ня
кога е бил гръцки посла
ник в София, счита че „ус
тановяването ага приятелски 
отношения между двете ст 
Рани би било политически 
полезно”. По негово мне
ние, е този случай изходна 
точка на творческа полити
ка може да бъде постепе- 
ното регулиране на нераз
решените проблеми, с кое
то би се създал дук на до
верие.

Гръцкият министър на 
работи Аверофвъншните

е заявил, че гръцко-българ 
ските преговори за регули 
ране на междуособните не 
разрешени въпроси ще за" 

края на тази

на Бостан, щата 
Попгча от едно от най-богати
те семейства е САЩ, син е на 
Джозеф Кегтедн, посланик на 
САЩ по ;времето на Рузвелт. 
Кенеди е пръв президент-като 
Лик И най-млад президент в 
историята на САЩ.

След авършаването на юри
дическия факултет през 1940 
година Кенеди предприема е- 
дна обиколка из страните на 
Латииока Америка. По време 
на Втората световна война 
т5й се намира във военномор 
дал ф-тог на САЩ, като кома

почнат преди
година. Авероф е казал, че

преговорите 
готовността

съобра-

„развоят на 
ще зависи от 
на България да се 
зи с договорите”.

на — Пак този ош коюШо още баба ми 
се ойлакваше!
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СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА НР
■ в периода между двата -
Конгреса на Социалистите
ския съюз на сръбския тру 

народ, от 1953 година 
до днес, са постигнати кру 
нни резултати във всички 
области на стопанството.

Нарастнаха мощно про 
изводствените сили и стой 
ността на основните сред
ства. Удвои се промишлено 
то и селскостопанско про
изводство. И национални
ят доход, изчислен на гла 
ва от населението се увели 
чи извънредно много. Тази 
и миналата година кагшта 
ловложенията са двойно 
пс-големи отколкото през 
1952 година. Личното и об 
щестЕено потребление и би 
товото равнише на гражда 
ните са значително по-ви
соки отколкото преди осем 
години.

СЪРБИЯСъвкупният ВЕЛИКИЯТобществен 
прсдует на Народна репуб 
лика Сърбия порасна 
1952 година 125

50% от 
ния.

които за съоръже- °т пазарните излишъци 
пшеница.

Голямо внимание се об
ръща за развитието на не 
развитите райони в репуб
ликата. Например само за 
Косово и Метохия са пред
видени. в петгодишния пер 
спективен план на Федера 
Цията 50.000.000.000 
ра за стопанското издига
не на тези краища.

Промени се и структура 
та на населението в този 
осемгодишен период. Про
центът на земеделското на 
селение се намали от 67 на 
сто в 1953 година на 53 на 
сто тази година. Тези про
мени се отразиха и върху 
битовото равнище на насе
лението от републиката. 
Естествено Петият 
на Социалистическия 
на сръбския, трудов народ 
ще има за цел не само да 
отчете тези постижения, 
но той ще набележи и мер 
ките, които трябва да се 
предприемат за още по-го- 
лямото стабилизиране на 

■ стопанския живот в репуб 
ликата и за още по-високо 
битово равнище на трудо
вия народ.

след В {Ъсйшмбрадов посоченият период 
скостопанската
се удвои и

селна сто, а 
националният доход 13 на сто. продукция

Националния миналата годи
на например тя беше с 11 
на сто по-Еисока

т доход 
на глава от населението ми 
налата година, в сравнение 
с 1952

ст предай 
деното производство в 1961 
година. То се увеличи 
бено в

Преди 43 години през съ 
дбокосната октомврийска 
нощ 1917 год. руските ра
ботници и селяни, начело с 
Болшевишката партия и Ле 
нин, смъкнаха оковите на 
капитализма и измениха по 
литическата карта на света, 
а с това и бита на хората, 
схващанията, навиците. Со 
циалистнческият строй, чи- 
ито основи положи Октом
ври, само за четири десе 
тнлетия израства в домини 
раща сила на съвременнос
тта, в световна система, ко 
ято влияе решаващо върху 
хода на обществените съ
бития в света.

Първият крупен и истори 
чески нов резултат на Ок
томврийската революция е 
появяването на съветското 
общество и създаването на 
първата в историята дър
жава на работници и сел
яни. Октомври започна и 
подтикна процеса на превръ 
щането на стария свят в 
нов, социалистически свят. 
Класово угнетените и наци 
онално поробени народи от 
всички континенти получи
ха в Октомври не само жи
во потвърждение, че настъ 
пва нова ера в развитието 
на човешкото общество, но 
и опора в своята борба 
против угнетяване-ро, про
тив капитализма и импери
ализма. В течение на-43 го 
дини по пътя на социалис
тическото изграждане тг.ъг 
наха и други страни. Про
цесът на изчезването на да 
литализма е толкова силен, 
че почти всеки ден сме сви 
детели на възникването на 
нови, до вчера поробяванн 
и • угнетявани, независими 
страни от Азия и Африка. 
Л\ип- о от тези новоосвобо
дени държави виждат, че 
Шпиталистическйят строй 
«е е оная форма, която им 
дава възможност за бъпзо 
и самостоятелно развитие. 
Исторически компрометира 
ният и отживял капиталис
тически строй става спирач 
ка в развитието на тези ст
рани и затова те обръщат 
очи към социализма. Това 
красноречиво показва при 
мерът на някои страни от 
Азия и Афоика, които из
бират социализма — такъз 
какъвто за сега могат да 
го видят — за своя посока 
на развитите. Няма съмне
ние. че за това ра?<цтие 
влияе и Октомври със сво
ята обществена същност и 
със силата на своите Ре
зултати.

Затова Октомври е забе

лежителен исторически ден 
не само за трудещите се на 
Съветския съюз, и на ос
таналите социалистически 
страни, но и за цялото чо
вечество, за цялото рабо
тническо движение.

На социализма тепърва 
предстои дълъг път 
па превзимане на власт и

година, беше по-ви
сок със 110%. осо-

зърнодобива. И до-Силно се увеличи 
тието на 
строителството, търговията 
и транспорта в общия до
ход.

лина-учас- като в 1953 
промищ леността, година произ

водството на пшеница 
лизаше на около 166.000 ва 
гона, миналата

въз-

нгодина то 
вагона.надмина 270.000 

След изгражданетоОт Четвърти'1 
на Социалистическия

конгрес 
съюз

до днес промишленото про 
изводстЕО се увеличи око

на ос
новна индустрия голямо 
внимание започна 
бръща на развоя 
новъдството и то най-мно
го в

да се о-
на животло дел пъти и 

Особено
половина, 

високо производ 
ство е постигнато е този 
период в електродобива, 
металоидите, металната и

социалистическия сек 
тор, където се работи уси 
лено да се внедри отглеж
дането

конгрес 
съюзна расов високо 

продуктивен добитък.
Редица селскостопански 

организации станаха 
ни стопанства, които 
лагат най-съвременна

модер
при-
тех-

ника и агротехнически 
тоди. Миналата

ме
година со

циалистическите 
тва дадоха 23 на сто от об 
щата селскостопанска про 
дукция и около 40 на сто

стопанс

ка обществено изг/Уаждане, 
път, по който ще трябвала 
се преодолеят много пре
гради. Но обществото вече 
тръгна по този път и не
говият ход никой и с нищо 
не може вече да промени. 
Именно затова на социализ 
ма трябва и са свойствени, 
такива методи и действия 
в движението напред, ка- 
квито на човечеството не 
можаха да дадът предишни 
те обществени строеве. Со 
циалнзмът трябва да бъде 
носител на мира, приятел
ското сътрудничество и ра 
вноправие между народите, 
защото само Условията на 
мира дават възможност за 
неговото по-бързо развитие 
и за издигането на неговия 
престиж в света- Неговият 
престиж до голяма степен 
зависи и от отношенията ме 
жду социалистическите стра 
ни и работническите и дру 
ги прогресивни партии и 
движения.

Единството на всички про 
агресивни и миролюбиви си 
ли. без вмешателство във 
вътрешните работи, е най- 
си1~урната крепост против 
попълзновенията и военно- 
подлалваческите опити на 
империализма и път, кой
то открива широки пеоспе 
ктиви за по-нататъшния по 
бедоносен ход на социализ

Ф. Попов

Кратки стоиаягс&и новини
Според плана на Деловото сдружение за механизиране 

1ос)СелС1<0Т° стопанство, за доставки на съоръжения през 
19о1 година ще бъдат изразходвани 45 милиарда динара. 
По този начин селското стопанство ще получи през идната 
година 5.300 трактора и прикачни машини. 1,500 комбайна и 
700 сгяикомбайна, предимно от родната индустрия. Новите съ 
оръжения ще осигурят навременното механизирано 
ние на всинДЧ работи, 
ваните добиви.

изпълне-
както и осъществяването на запладу-

о
Люблямската фабрика „Литострой" получи от известна

та 1Шднйска фирма „Ошщ/ри ферпатай ерс кпмшюцгс” нова'
края с товарна мощ 5 тона 

Фабриката ..Литострой” е изгаратила досега и а Индия 53 
електрически мостови крана с товарна мощ от 5 до 460 тона

поръчка за електричем мостов

Слектропромишлеността ка 
кто и в химическата и кау 
чу кова индустрия. Увели
чи се например пет пъти 
производството на радиоа
парати, производството на 
мебели три пъти и полови 
на, производството на сел
скостопански машини по
вече ст три пъти.

От 1953 година до днес в 
промишлеността и минното 
дело са инвестирани око
ло 430.000.000.000 динара,

В този период всички о- 
боротни средства на стопа 
нските организации бяха 
предадени на управление 
на работническите съвети. 
Твърде благоприятно въз- 
действуваха постепенното 
увеличение и разширение 
на правата на работничес
ките съвети и другите ор
гани на самоуправлението 
върху ръста на производ
ството въе есички клонове 
на стопанството.

©
, Заместшгк-лрс|дсшателят па Съюзното изпълнително ве

че Аяексаидар Рапкоанч, преш/седателят на Народната скуп
щина на Сърбия йовап Веселинов и държавният секретар 
на народната отбрана, армейският генерал Иван Гошняк, по- 
сетпка пра(д К-рагуевац.

Гостите посетиха автомобилната фабрика „.Цървена за
става и строителния обект на новата автомобилна фабрика, 
която ще работи в състава на „Дървена застава”.

©
Макар че лятото беше доста дъждовито. в солниците 

п Струнян и Сочовле са произведени над 25.000 тона сол.
Управлението на пиранските солници подготвя проект 

за преминавне от класически на индустриален метод на по 
лучаването на сол чрез изпаряване. С тово производството 
би се увеличило около три пъти. ма.

„Раде редица други фабрики.
Деловите връзки на „Ра-

напълно фабрика 
Кончар”. От 1948 до 1958 
година са изработени и до- де Коичар” водят далеч 
стаЕени 116 хидрогенерато от нашата старана — в ра- 

9 турбогенерато- зни държави от почти вси- 
обща

Завод за елекшро — сьръжения в 3а1рео Износът на произведени Женева. В света няма мно 
ята с марката „Раде Кон- го фабрики, които са спосо 
чаР Загреб расте от годи дни да участвуват в обору 
на на година. Така напри
мер, в 1958 година са изне
сени
650.000.000 динара, а мина- ма прецизност, която тряб-

АДЕ КОНЧАРй
дването на такива обекти, 
тъй като се изисква голя-

ира; 9 мощност чки континенти. Големи кора с разни стоки за
дица други страни на сто- 1.139,615 киловатампе- личества генератори, елек- 
панството. Производствена ра. Тази мощ на геиерато- тромотори, трансформато- 
та програма на „Раде Кон- рите е вградена в около 60 ри и други апарати редов-

централи. Ето някои от по- но се изнасят в Турция, Гъ 
големите централи които рция, Пакистан, Етиопия, 
дават днес „бели въглища” Индия, ОАР, СССР- Пол- 

: на нашето стопанство и ко ша; Унгария, Източна Гер- 
генератори електромотори, ито са оборудеии предимно мания, Австралия и редица 
разни видове трасформато- със съоръжения от „Раде южноамерикански държа
ви съоръжения за кранове Кончар”: „Маврово” в Ма- ви: Боливия, Чили, Аржен 
и асансьори, апарата за у- кедония, „Овчар Баня Тина, Уругвай и други, 
регулирване на мотори и „Меджувршйе’, >ЗРла
генератори, металургични II Ш IV, „Лозница , „Звор Приятаето е сключило зна- 
и други пещи. Освен това ник” „Костолац” в Сърбия, Чителни сделки с чужби- 
„Раде Кончар” проектира „Манойловац”, „Конъшчи-
и извършва комплетна еле на”, „Гояк и други в ър ^

„Мариборски оток

В западната част на гла
вния град на НР Хърват
ско
Етората СЕетсвна война из- 
растна най-гелямата в Юго 
Славия фабрика за електро 
съоръжения. Това е фабри 
ката „Раде Кончар”. На мя 
стото на някогашната рабо 
тилница с 140 работника, 
сега се простират помеще
нията на огромно предпри
ятие, в което са заета око
ло 5.500 души. Това загреб 
ско предприятие не е изве 
стно само по големината 
си, (неговите помещения об 
хващат площ от няколко 
десетки хиляди квадратни 
метра и е най-голямото на 
Балканите за производство 
на електро съоръжения), 
но и по качеството на про
изведенията, които се цен
ят и се търсят не само в 
Югославия но и в множес
тво други страни.

Големите капиталовложе 
1гия за изграждането на фа 
бриката дадоха за кратко 
време огромни резултати. 
Нейните произведения ста
наха основа за електрифи
кацията на страната, как- 
то и за оборудването на ре

лата година износът доста .ва да имат съоръженията 
гна
2.000.000.000 динара.

Големите успехи на „Ра
де Кончар” и високото ка-

сумата наД за атомните центрове. „Ра-отЗагреб, след
чар” обхваща днес с ня
колко хиляди произведе
ния, от които ще спомена 
само някои от по-важните:

де Кончар” достави догово
рираните съоръжения в о- 
пределения срок като почество на неговите произве 

ния \ станаха причина да този начин разби всички
му се повери и изработката съмнения и недоверието, с 
на съоръжения не само за което някои чуждестранни 

фирми гледаха на поетото 
задъжение от нашия коле
ктив.

югославските атомни исле- 
дователски центрове, нс и 
за такива големи атомни 
центрове какъвто е ЦЕРН, 
който се строи близо до

И за тази година пред-

Стефановски Стефанна. по-важни от които са:

штктрифккация като доставя ватско,
необходимите съоръжения „Вухрет и някои други 
за водо и термоцентрали, Словения, „Ябланица и 
трансформатори и разкло- „Яйце” II в Босна и Херце-

.Перучица” в Чер-

в

нителни станции, прекатни говина,
помпени стан на Гора идруги.

Освен това „кончарезци”
съоръжения,
ции, съоръжения за кора
би, трамваи, тролейбуси, са участвували в монтира- 
локомотиви, инсталации за нето на множество

V.»*

наши
обекти, катовсички видове промишле- значителни

например,
Все пак основни произве за стъкло в Скопие, на ци- 

дения на фабриката са еле ментовата фабрика в Ско- 
Няма пие, рафинериите за' нефт

на фабрикатаност и рудодобива.

ктро-съоръженията. 
електроцентрала — водо и- в Рийека, Сисак и Босанс- 

термо централа, постро- ки Брод, копринената фаб- 
освобождението, рика в Титов Белее, мета

ли
ена след
в чието изграждане да не е лургичните комбината в Зе 
участвувала частично или ница, Йесенице, Сисак и „РАДЕ КОНЧАР"

I



БРАТСТВО4

Дело на ССРН Предирияшиешо ,,Бесна кобила“ 

Пусна рейс и за Клисура
ПРЕД НОВИЯ ПЕТГОДИШЕН ПЛАН

Път край 

ЕзеротоБОДРИ ВЕСТИ ОТ ДИМИТРОВ
ГРАДСКАТА ИНДУСТРИЯ Населението от Клисур- 

ския край и все до Округ 
лица твърде е доволно с 
рейса на босилеградското 
предприятие, защото него-

Босилеградското транспор 
тно предприятие „Бесна Ко 
била” ст 16 миналия месец 
пусна рейсова кола от Вла 
дичин хан до Клисура и о-

От 18 октомври членове
те на ССРН и Народната 
младеж ст село Клисура и 
Власина (СтсйкоЕичева ма 
хала) започнаха усилена | 
работа по изграждането на I 
пътя около Власинското езе | 
ро. Този път ще бъде дь- | 
лъг 16 км и при Черна Тра 

пътя кей 
Лесковец, а

Корпусите на1 новострояща- < гас, работзшчеоюо самзазтраш- 
га се фабрика за гумени нпш 

. ки 1в Дпммтрощпрад все ио-вп 
соко се издигат. Не спсд дъл
го здгееге те те бъдат готови 
да поемат ..машините, които ще 
нрнсгкслгаат ттрез първото три
месечие на 1961 гоашш. Оба
че теза це наречи иа ръмсоодн 
телите «а фабриката да пред 
приемат ред ида марки, ккмтх 
кссагго фабриката бт>де готова 
ще им спомогнат да започнат 
нейната производството на пре 
Дзицсшггс стоки.

Преди няколко месеца бяха 
набавели три машини за обли 
чане на голн (Лумени нишки в 
памучна и други прежда. То
гава 1в кооперация с предпри
ятието ..Новосаожагпка” от 
Нсви Сад започнаха пробите 
и обучението на работниците.
След успешно извършените 
проби, (работата спря. Сега гари 
■стигна нова машима и този бъ 
леш цех на голямата фабрика 
Аепочна самЬстоятес) 1а рабо
та. (Понастоящем в него рабо 
тят девет работника и работ- 
гагч!ки,-бъдещн майстори, кюа'а 
то пристигнат още машини и 
се увесигч б(роят на работни
ците ш цеха.

Интересът та домашните ни 
потребители (известни текст
илни фабрики) за изделията 
ва новия цех вече е внушите 
лен. Всички се обършат с мост 
ба за доставки на облечени 
чицгки.

Все иак посещаването па се 
мщгара не значи обезпечаване 
право та работа. Това шс се 
рошава след показания успех 

• на всеки отде.н.ч слушател.

леш е, а значително място ще 
се даде на изучаването на за 
кола за трудовите отиош синя 
и «а репица предписания, свъ.р 
занн с ■'правата и длъжностите 
нл трудещите се. Втората част 
гаа семинара обхваща М1ате1>иа 
ли от гумарската технология, 
като се тръпне от 'Получа® ане- 
то на каучука до (сккси1Ч(ап'елг1а 
та изработка на ту месните по
делия. Освен тава шс се изу- 

| часа п устройството и работа
та иа машините, конто се из
ползуват в този 
га; ом и ш л е гаостга. 
чер
Диммтгсонрад, а целта му е 
за всяка похвала, защото по
край производствената подго
товка ще даде па бълещите 
работници знания и за редица 
елементи «а обществено-поли

Девет рабо гайка от ..ГумаРа 
та” се намират в Пирот, в Фа
бриката „Тигър" гаа епециали 
зацил. .Ръководството I пърде 
ласкаво се наказала пзвъпре.д 
по добрата помощ, които срод 
п]де фабрики от пашата стра
на са смазали н-а. зачеващата 
1дг1М1нтрав'ГрЕдска фабрика. Ко
мбинатът ,,'Борово” им е дал 
достатъчно материали за запо 
чваие на ра&ошагга, .фабриката 
за гумени 
Загреб им е .оказала помощ о- 
кюло 0Г1гаш1зН'ргн1с на работа
та,, а „Тигър" гариама работни-

га ще се свърже с 
то изгражда 
при Округлица ще се сгзър 
же с пътя Босилеград-Сур 
дулица — Владичин 
След изграждането му що

хан.отрасъл на
Този ССМ1Г-

предствчява нозина за бъде разрешен един ст тгъ 
значителните съсбщпрде

телии проблеми на тозиизделия „Рис” от
край.

За строежа на този път 
се предвижда сума от 350 
милиона динара. В тая су
ма. е сключена и работата, 
която ще извърши населе
нието от споменатите се
ла, въз сснс-га ма самооб
лагането и доброволна ра
бота. Стойността на тази ра 
бота ще възлезе на около 
45 милиона динара. За ела 
гане на каменна основа и 
пр. ще се изразходват по 
вече от 300 милиона дина-

" Автобусна спирка

вите шофьори и кондукте 
ри са тЕърде Енимателни 
към пътниците. Те прие
мат пътници по целия път, 
а не само на спирките. Ня
ма вече онази картина — 
човек тича след рейса а 
той го отминава, сякаш не 
го вижда.

братно. Рейсът тръгва сут 
от В. Хан в 6,30 часарин

и пристига в Клисура око 
9 часа, а ст Клисура се 

около 14 часа. Ос
ло
р.ръща
вен пътниците,рейсът е при
ел да пренася и пощата, за 
което е сключен и договор 
с Дирекцията на 

Белград.
Досега тази рейс-линия 

държеше друго транспорт 
нб предприятие, което бе 
ше твърде нередовно и о- 
собено некоректно към пъ 
тниците на спирките от 
Клисура до Округлица. О 
баче босилеградското пред

ПТТ в П.

смиловци
Събранието на изби

рателите реви култу
рен дом

ра.
Ускореното изграждане 

на споменатия път се нала 
га и от обстоятелството, че 
тази година започна изгра 
ждането на Автопътя през 
Гърделичка клисура, кое
то затруднява редовните 
автомобилни 
не само в този край, но и 
връзките с НР Македония. 
След изграждането на пъ
тя през Черна Трава, авто 
мобилните съобщения ме
жду Скопие и Лесковец и 
Владичин хан-Лесковец ще 
стават на пътя Черна Тре
ва, Власина, Сурдулица, 
Владичин хан.

Корпусите на фабрн ката за гумени нишки
ците им на специализация. Ни 
на прекрасна постъпка на ло- 
старнте колективи.

тнчеежо устройство на нашата 
страна, конто са важни за о- 
формяааке на работническо съ 
знание у начеващите работни

И втоо.тга нова фабрика в 
Димитровград» халите на коя
то оше не се строят, за гуме- 

■обуики и технически 
гумени изделия има (Достатъ
чно пристигнали машини, с ко 
иго може да се започне произ 
водеггвото на нови стоки. В 
Явюра на временните помеще
ния на фабриката е построено 
ново отделение с около 130 газ 
адратни метра производстве
на площ и в него вече е запо
чнало монтиране на машини
те. Когато и този Цех започне 
■работа, явете фабрики ще и-, 
•мат около 150 работници и 
служители.

ки М. Н. Н.ЦИ. На 8 т. м. в с. Смиловци 
се състоя събрание на из
бирателите, на което бяха 
разгледани редица актуал 
ни въпроси от живота на 
селото. Централно място 
заемаше въпросът за пос
трояване на културен дом. 
Събранието взе решение 
строежът да се изведе по 
принципа на самооблагане 
на населението. Самообла
гането за тази година ще 
бъде парично, а през идва 
щата година в трудодни

С построяването на кул
турен дом в Смиловци ще 
бъде решен един от важни 
те проблеми на селото. Се
гашният кооперативен дом 
не може да задоволи осно

приятие, което се ползва с 
добра репутация както при 
дирекцията на ПТТ с до
сегашната си работа, така 
и между населението в це 
лия край, реши един твъ
рде чувствителен проблем. 
Населението от клисурския 
край имагне само един 
редовен рейс, който не бе 
достатъчен. От Клисурския 
край често пътуват хора 
или на работа във вътреш 

на пазар в

съобщения,Горна Любата

КОГА ТО МЕСТНИЯТ ОТБОР 

НЕ СЕ ГРИЖИ
Готовността на населе

нието от Горна Любата да 
построи сграда за основно 
то осмокласно училище е 
за похвала. Много хора 
вложиха максимум усилия, 
за да се построи тази необ 
ходима сграда за просвет
ното дело в Горна Любата 
и селата около нея. Въпре 
ки всичко, тя още не е до
вършена и трябва още мно 
го усилена работа, докато 
тя бъде готова.
За работата на сградата са 
опредлени 2.500 трудодни 
въз основа на самооблага
не на населението от Гор
на Любата. И ако тези тру 
додни бяха планово изпол 
звани, както бе предвиде
но от общинския народен 
отбор в Босилеград, сигур
но еще в течение на тази 
учебна година занятията 
щяха да се провеждат в 
новата сграда.

Но за съжаление 
не стана така.

Местният отбор и други
те фактори в селото досе
га не показаха нужния ин 
терес към строежа на сгра 
дата. Това се вижда от фа 
кта, че през 
дни хора идват да работят 
иа сгцадата, но не се пос
тига никакъв успех, защо 
то не се знае кой какво тр 
ябва да работи. Случва се, 
че някои се връщат в къ
щи защото няма каквода ра 
ботят, а други работили не 
що или не, чакат да им се 
отбележи прекарания ден 
на строежа. Местният от
бор не проявява нужната 
грижа и роля на ръководи’ 
тел около строежа. Неактив 
носгга на местния отбор се 
вижда и в това, че послед 
ното заседание бе насроче
но в 10 часа, а то се състоя 
едвам в 13 часа. Някои от 
отборниците въобще не 
присъствуваха на заседани 
ето, а тези, които присъс
твуваха — караха се поме 
жду си, без да вземат гра

дивни решения по предсто 
ящите проблеми.

Време е местният отбор 
и другите фактори в село
то да станат активни и в 
бъдеще да не се допускат 
грешки, каквито са досега 
шните, защото от работата 
на местния отбор в значи
телна степен зависи успе
хът на селото в разрешава 
нето на проблемите, които 
възникват ежедневно.

Местното населени виж
да голямата нужда от този 
лът, схваща сериозността 
на задачата си и с готов
ност се отзова на работа за 
по-скорото изграждане на 
пътя. Използват се и пос
ледните слънчеви 
дни за работа.

*
Двете -фабрики през 1961 ро 

ще бъдатдина ежоп/чатешио 
пуснати в действие. «Ръковод
ството сега - е предприето мер 
ки да подготви (работна сила 
за производството. На 9 т. ъг.

костта, или 
Сурдулица. А най-често и- 
мат нужда да отиват в об 
щината на Округлица. Рей
сът, който тръгва сутрин 
сксло 4 часа не е удобен 
особено за околните села 
на Клисура.

в Дшгаиглровтрад е започнал да 
работи семинар за обучение 
на бъдещи (работни Сошанара 
посещават над 70 души, които 

■постъпят иа работа ®

есенни
вните нужди в това отно
шение. На представления
та, които не рядко се ус
тройват, стават прекомер
ни блъсканици, понеже ня 
ма достатъчно места за вси 
чки зрители. Тъкмо затова 
цялото село беше отдавна 
заинтересовано за строене 
на културен дом.

С. И.С. А.
искат да 
нощите фабрики.

ПРЕ1ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТАОбучешгетю!, аисо се същи по 
програмата. ш.е бъщ.е на завил 

'Бъдещите |работни-на висота, 
ци ще изучават оР‘Г|21ииз а ци ята 
на стопанските предприятия -у

Трескави приготовления в Димитровградско
ране на културни и обще
ствени заведения в отдел
ни села, набавка на радио
апарати за тези културни

Денят на Републиката-29 
ноември - и тази година ще 
бъде тържествено честву- 
ван в Димитровградската 
община. Тази година обаче 
чествуването ще вземе по- 
широки размери и ще трае 
по-,цълго време, като освен 
с литературно - музикални 
програми и тържествени 
вечери празникът ще бъде 
отбелязан с нови постиже 
ния на икономическото по-

грес, се води оживена поли 
тическа и обществена дей
ност по селата.

Димитровград също така

С. Й.Кови хранител
ни продукта ДОЛНА ЛЮБЕТА

ЗАЛЕСИТЕЛНИ АКЦИИтова

Нашите домакини все по 
в магазините От известно греме на 

сам акциите по залесява
не в Долна Любата са в пъ 
лния си разгар. Най-голя- 
ма площ се залесява в ме
стността ..Тиовица”, къде- 
то миналата година бяха за 
лесени няколко десетки хе 

Трябва да подчер-

вече търсят 
готови хранителни продук

възмож-ти, които дават 
ност за по-бързо приготвя после,дните
не на ядене и за по-малко ле.

Сведенията, които прис
тигат от селата на Дими
тровградската община по
казват, че активите на На
родната младеж и подруж 
ниците и местните органи 
зации на ССРН повече от 
две седмици се готвят за 
тържественото посрещане 
на този наш общонароден 
празник. Плановете са уто 
чнени и в значителна сте
пен уеднаквени. Предвиж
дат се тържествени вече
ри с докладване за значе
нието на 29 ноември и под 
брана програма с култур
но-забавен характер. Пред 
самия празник се пред
вижда спровеждане на ре
дица благоустройствени ак 
ции по селата — поправка 
на пътища, електрифици-

(изразходване на време в до 
машните работи. Много фа 
брики вече настояват да за 

това искане на ко

ктаса.
таем. че повечето земедел
ски стопани с въодушевле 
ние посрещнаха залесител 
ните акции'на ерозираните

доволят 
нсуматорите, а други обе
щават, че в най-скоро вре
ме ще изнесат ка пазара Обаче срещат 

които оспор
им ниви».
се и такива,, 
ват залесяването.

по-широк асортимент от го 
тови хранителни артику- заЕедения и пр.

На Деня на Републиката 
във всички села ще се ус
троят общи трапези и на- 
ро,цни веселия.

Самият факт, че времето 
преди Деня на Република
та съвпада с дните пред 
започването на V конгрес 
на Социалистическия 
юз на Сърбия 
много за разгара на подго 
товките, тъй 
чест на предстоящия кон-

се готви трескаво. Самодей 
ният театър шедготвя пие
сата

Споменатите местности 
бор, бреза,

ли. .
Белгцалската „Хладня- 

година ще
,, Александра’ ’ и тра

гикомедията „Между любо 
вта и брака”. Двете 
ще бъдат представени пре 
ди 29 ноември, 
бъдат обиколени 
села. Гимназиалната 
деж подготвя

се залесяват с 
бцест. Споцед плана, тазича” още тази 

пристъпи към пробно про
изводство на готови ядене 
та от замразен грах, боб, 

Новина

пиеси Долна Любата Шеесен в
бъдат залесени повече от 
десет хектара поройни ча 
стни и обществени

а с тях ще
и някои

плошИ-моцкови и спанак. мла- 
литературно 

МVзикална програма за 
тържествената 
случай Деня на Република 
--еадзя яз

съ- въз ос
самооблагане на на

Залесяването ставаще представляват и разли- 
видове плодови сиропи,

допринася
нова начни

студени плодови каши и за 
мразени плодове.

вечер покато и в селението.
А. Младеновта.



в РАТСТВО
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Взаимно сътрудниче
ство на ученици и 

преподаватели
ЯГРМБУНА

кг». .

Месечна притурка Брой 7

Нови задачи Пред Народната

По инициативата на мла 
дежкия комитет в гимнази 
ята „Йосип Броз Тито” в

Димитровград се състоя об 
ща конференция, на 
беше разгледан въпроса за

16 ноември 1960
която

младеж па Югославия

СЛЕДВА1ЦА ТА ГОДИНА ОЩЕ 148 НОВИ 

КИЛОМЕТРА ОТ АВТОПЪТЯ
•/. '-гр& . - . -

Ш; ' "" Щш' .
.

- ' ' '

Макар че младежките трущ,0 
ви бригади още не са завърши 
ли тазгодишната част чуг А® то 
пътя, вече се тприсгъпи към 
прнготвяения за сиадващата го 
дина — за излраждаате на но
вата част от пътя — Гърдели 
чка клисура да Скопие. Това 
трасе от Автопътя ще бъде 
дълго 148 километра. В Цен
тралния комитет на Народна 
аа младеж смятат, че на това 
трасе ще работят около 50.000 
младежи и девойки. 

Подготовките за изгражда
ме на Автопътя от Гърделич- 
ка клисура да Скопие се вър
шат в Главния щаб на младеж 
ките трудови бригади, в ор- 
ганизащште на Народната мла 
деж, в проекто-организацинте, 
както и на самото трасе. Прав 
ят се обстойни приготовления 
да се обезпечат помещения за 
строителите на новата част на 
Автопътя. Остен младежките 
станове в Гърдел1гчка клису
ра, които ще останат да пооре 
щнат строителите напролет,

нужно е да се построят още 
оО нови младежки станове. Ме 
стагга за тях са вече определе 
«и. Сега се правят водогсрово 
дните и санитарни обекти. Ос 
вен това в продължение на Ця 
лото трасе се строят и други 
обекти., конто трябва ща бъ>дат 
завършени до пристигането на 
първите 
напролет.

Лроектанс ките

82%. А на 
минава през Сърбия земните 
работи са извършени повече 
от 96%, бетонната част гча тра 
сето е завършена 
82%. А на частта, която 
па през Македония, земните ра 
боти са завършени с 95%, бе 
тонните с 88% и лр.

И следващата година изгра
ждането на Автопътя „Брат
ство—единство" ще бъде цеи 
трална младежхл трудова ак
ция. Главният щаб иг млале 
жите трудови бригади ще бъ 
де в Куманово. Председател- 

_стаото «а ЦК на югославска
та народна младеж надзначи 
Главният щаб на бригадите на 
Автопътя „Братство-единство" 
за 1961 година. За командант 
на Главния щаб е назначен То 
мислав Бадовинац, 
Председателството на ЦК на 
На.ро'Д|нтта младеж, за замест
ник комаидант Тоне Прелож- 
ник, секретар на ЦК на Народ 
мата младеж на Словения,

частта която мина за членове на Главния щаб: 
Месуд Бутурсвич, Методи Джн 
пулта®, Борис Тепшлч, Владо 
Булашовнч, Джордже Обрадо- 
шгч, а по-късно ще бъдат наз 
начени още трима членове на 
Главния щаб.

повече от 
Я1та

С изграждането на новата 
част на Автопътя Народната 
младеж на Югославия, по
край другите си манифестации 
ще чесгвува двадесетгодишни 
пата от народната нм револю
ция.

младежки бригади

и строителни 
те предприятия усилено рабо
тят върху подготовките на про 
октите за новата част на трасе 
то на Автопътя. Една част от 
проекта е готова, (по нея тази 
година се процеждаше постро 
яването на пътя в Гърделичка 
клисура).
Макар че до края на тазгодиш 
|ва.та .работа остава още време 
по-гсляма част от строежа с 
към |Црая С11. Така напр. «а о> 
мази част ог Автопътя която 
минава през Сърбия земните 
работи са извършени повече 
от 96%, бетонната част па тра

съвместната работа между 
преподаватели и ученици.

Председателят на учени 
ческия младежки комитет 
Асен Виданов запозна 
присътствуващите с плана 
за работа през учебната 
19С0/61
внимание се обърща на иде 
с логическо - политическата 
работа сред учениците. За 
тая цел се предвиждат ре
довни политически инфор

мации и различни беседи, 
които ще организира уче
ническият университет. Съ 
що така ще бъде открито 
и Еечерно училище по мар 
ксистко образование.

Освен посочените фор
ми на политическо-идеоло 
гическа работа предвижда 
се' и излизането на учени
ческа листовка.

Във връзка с културно 
забавния живот в плана на 
младежката организация 
са набелязани редица меро 
приятия като: ученически 
танцови забави, групови по 
се щения на театт.ри кино. 
както и формиране на ре
дица секции, които ще ра 
ботят в тая област.

Видно място ще заеме и 
политехническото образо
вание на учащата се мла
деж. За целта в гимнази
ята ще работят фото, мото 
и радиотехнически клуб.

В областта на физкулту 
рата и спорта планът пред 
вижда различни състеза
ния с учениците о г гимна
зии в Пирот и Алекси- 
нац.

Защо Народната младеж е 

Долно Тльмино не работи?
член та Активът на Народната 

младеж в Долно Тлъмино 
миналата година беше един 
от най—активните, за кое
то беше и похвален. В се
лото има дебри условия за 
работа на ооганизацията 
на Народната младеж — 
младежта е отзивчива към 
акциите, които се органи
зират, в кооперативния дом 
мегат да се намерят поме
щения. Покрай есичко ос
танало нека кажа, че в се
лото има повече от 30 мла 
дежи идевейки. но те не 
живеят организиран мла
дежки живот.

Нека напомним и това, 
че всяка неделя повечето 
ст младежта — както мом 
чета, -така и момичета се 
намират около кооперация

нският комитет на Народ
ната младеж от този район 
не могат да намерят време 
да окажат нужната помощ 
на актива е Долно Тлъми
но?

година. Особено

сето е завършена повече от а

СЕКЦИЯ НА МЛАДИТЕ 
ЖУРНАЛИСТИ

Неотдавна в средното и- 
комомическо училище в 
Босилеград бе оформена се 
кция на младите журналис 
ти, в която изразиха жела 
ние да членуват голям брой 
ученици. За отговорен ръ
ководител на секцията бе 
избран Павел Георгиев.

Секцията има за задача 
да помогне на младежите, 
които имат влечение към 
журналистиката, да органи 
тиса редерна кооеспслен- 
ция в „Младежката трибу
на” за живота и работата 
на младежта в училището

та.
Нима това обстоятелство 
не би могло да се използва 
да се устрои събрание на 
актива, да се избере ръко
водство, да се поставят за
дачи пред актива — да се 
приготви някоя пиеса- да 
се организират трудови а- 
кции?

Дали просветните работ 
ници и членовете на общи

и комуната ни.
ИЕан Стоименов

ИЗБРАНО НОВО 
РЪКОВОДСТВО

Активът на Народната 
младеж е село Плоча, Бо- 
силеградско, неотдавна из 
бра ново ръководство и по 
стави редица задачи, кои
то трябва да се осъществят 
занапред. Покрай оста 
налото, младежите взе 
ха единодушно решение 
да приготвят вечеринка за 
Деня на Републгиката, а 
пс-къснс и за другите дър 
жавни празници. Също та 
ка те взеха решение да оп 
ганизират доброволни ак
ции за строеж на новата 
училищна сграда, чието по 
строяване започна.

Всички младежи изрази 
ха готовност да вложат по 
вече усилия в работата на а 
ктига, за да постигнат въз 
мржно по-дебри резулта-

Из живота на младежката организация 

в клисурския район Учениците ош Дими
тровградската гимна
зия Подготвяш своя 

листовка
Още от началото на та

зи учебна година ученици
те от гимназията „Йосип 
Броз Тито” в Димитров
град започнаха да разиск
ват за издаването па листов 
ка. Похвално е че, от ра
зисквания се мина къл под 
готовка на листовката. Бла 
годорепие на всестранната 
помощ на учителския съ
вет и управата на гимнази 
ята, запланувано е листов
ката, която носи заглавие 

' „УЧЕНИК—60”, да излиза 
на 1 и 15 число в месеца. 
Първият брой излезе на 
15 т. м.

Освен редакционен коме 
нтар и новини от гимназия 
та, листовката ще има ня
колко интересни рубрики: 
„три въпроса на препода
вателя и ученика", „забеле 
жено в коридора", „трибу
на", „прелиствайки списа
ния и вестници”, „филмът 
и ние", „А.Б.Ц.”. За млади 
те поети и писатели също 
така е предвидена рубри
ка „представяме ви се”, а 
рубриката „малка витрина 
па книги” ще даде възмож 
пост на младите критици 
постепеио да се развиват.

Л. Дж.

ките беседи, след които се 
устройват малки увеселе
ния. Младежките ръковод 
ства настояват работата на 
активите да бъде възмож
но по-разнообразна и по- 
интересна за младежите.

Активите от Клисурски 
район участвуват в сърев
нованието, обявено от Око 
лийския комитет на Народ 

младеж във Враня.

което се отразява отрица
телно върху работата му. 
По броя на членовете ак
тивът в Клисура е най-гол

През миналия и този ме 
сец в активите на Народ
ната младеж в Клисура и 
околните села, съществува 
ше особено оживление. В 
активите се произведоха 
избори. В новите ръковод
ства са избрани младежи и 
девойки, които са се пока
зали активни и способни 
да ръководят организации 
те на младежта. Освен из
бирането на нови ръковод
ства, ка отчетно-изборните 
събрания бяха обсъдени ре 
дица организационни въ
проси — приемане на нови 
членове, събиране на член 
ски вноски и пр.

В района на Клисура съ 
ществуват 12 младежки ак 
тива. Почти за всеки актив 
е характерно, че болшин
ството от членовете са де
войки, а съвсем малко мом 
чета. Но това не влияе от
рицателно върху работата 
на активите. Напротив, нл 
кби от тях са показали за 
бележителни резултати в 
досегашната си работа. Та
ка например активите в се 
лата Драинци, Стрезими- 
ровци и Костършовци пое 
тигнаха твърде добри ре
зултати. Обаче активът в 
Драинци си има голяма гри 
жа — няма помещение за 
събрания и друга дейност,

На края бе формирана у 
ченическа трудова брига
да, която ще урежда уче
ническия двор и ще залее 
ява голините около Димит 
ровград.

В разискванията, в кои 
то взеха участие и учени
ци и преподаватели, бе из 
тъкнато, че съвместното съ 
трудничество между уче
ници и преподаватели е'до 
бър почин,,който доприна
ся за по-доброто разреша
ване на всички належащи 
въпроси.

М. Иванова -Н. Тончев

ям.
Младежта на Клисур

ския район проявява по-го 
лям интерес към културно 
—забавния живот. Тя е от 
зивчива към задачите за 
вечеринки и други самодей 
ни—художествени предста 
Бления. Също така в рабо
тата на активите значител 
но място заемат политичес

ната
Те се налягат да заемат до 
стойно място между други 
те младежки организации.

ти.В Димитровград и Босилеград мигат да се 
организират дружества на есперанштите

П. Георгиеив

УСИЛЕНИ ПОДГОТОВКИ 
1 ЗА 29 НОЕМВРИ

Международният език — 
есперанто — все повече се 
разпространява както у 
нас, така и в света. В 85 
страни не само че се учи 
есперанто, но не съществу 
ва по-голям град, в който 
не би можал да се намери 
поне един есперантист. До
ри и в някои по-големи се 
ла се образуват такива дру 
жества. Това идва и оттам, 
че този език е толкова лек, 
че може да се учи самоуко. 
За успехите на един уче
ник от Поганово писахме 
преди известно време.

В Нишка околия същес

твуват няколко дружества 
на есперантисти — в Пи
рот, Бела Паланка, Куршу 
млия и др., които са свър
зани в едно околийско дру 
жество в Ниш. Също така 
в Димитровград и Босиле
град могат да се организи
рат такива дружества. То
ва най-добре би могла да 
направи учащата се мла
деж. Напътствия за работа 
и образуване на тези дру
жества могат да се получат 
от околийските дружества.

Есперанто има за цел да 
сближи хората от целия 
свят.

Г.

Учениците от средното и 
ксномическо училище в 
Босилеград усилено се под 
готвят за тържествено чест 
вуване Деня на Република 
та. В течение е подготовка 
та на няколко пиеси, с кои
то учениците ще настъпват 
в навечерието на 29 ноем
ври в кинозалата в Босиле 
град.

Освен в Босилеград, спо
менатите пиеси ще бъдат 
представени и в няколко

села на комуната. Парите 
които учениците ще полу
чат от представленията ще 
бъдат използвани за учени 
чески екскурзии и за дру
ги нужди на младежта от 
училището.

Л. Г.

Й. П
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ЧНОТО« В ЛИТЕРАТУРАТА
Салваиюре КвазимодоX: — Към Толстой и 

Флобер критиката не ви
наги е била справедлива. 
Но не всички писатели до 
такава степен са взискате 
лни към произведенията 
си, за да не могат после да 
се подложат на остра кри 
тика — дори да се отричат. 
От друга страна и високо- 
художественото качество

чувствува пулсът и плътта бехме доволни от произве- 
на живота в едно произве- дение само идейно-прогре- 
дение, бих казал — дали сивно недържейки толкова 
се чувствува как то диша - сметка за 
и второ — колко едно про 
изведение съдържа в себе 
си философия, колко от
крива нови истини в пос- 
Ггояниия стремеж на човека
към пълното опознаване духовния му свят. 
света на идеите, на движе- хологията на човека, като 
нието, на страстите, на не
видимото, което понякога 
само предчувствуваме. Ми 
нало е времето на о- 
простонсто отразяване на 
действителността в литера 
турата. ЗатоЕа модерната 
литература не взема пред
вид само социологическият 
феномен в живота, който 
несъмнено не може да се 
пренебрегва, но се стреми . 
пс-дълбоко да викне в тъ
мните на човешката душа, 
да разкрие нейното богатст 
во, нейното разнообразие.

У: Да, литературата е о- 
бразно мислене. Произве
дение без философия, без 
мисловна дълбочина е без 
гръбнак. Но също така про 
изведение без социална ос 
нова е недоносче, чийто 
живот едвам ли би могли 
да задържат и най-живот- 
ворните церове на модерни 
те стремления. Човекът жи 
пее в определено време, е 
известни обществени отно 
шения, в конкретна среда.
Искал или не, той носи в 
себе си в тежненията си, в 
постъпките си особености
те на тази среда. Ако ду
ховно е напред пред тази 
среда, той се сблъсква с 
нейните норми, но всепак е 
в атмосферата й. Неговата 
психология, душевните му 
вълни — цялото негово АЗ 
е свързано, по един' или 
друг начин, с вълните на 
определено време и общест 
вени отношения.

Човекът да се откъсне 
от среда и време и превър 
не в обект сам за себе, в 
психологически абсолютен 
медиум, това значи неща
та да се поставят с главата 
си надолу.

X: Изискванията се мен
ят, така както се мени и 
времето. Изискванията от 
вчера не са изисквания на 
днешния вкус, а днешните 
неще бъдат изисквания на 
утрешния вкус... Ако вчера

на произведения не значи, 
че нищо не може да се под 
ложи на критика. Много 
норми. за висококачестве- 
ност са надминати от чове 
шкото съзнание. Аз правя 
разлика между ДЕе неща в 
литературата: как, на кой 
начин е отразена дадена 
действителност, колко има 
жизнена истина, колко се

Дърволитературната 
писменост на автора днес 
търсим до нюанси изтъче- 
ност както в израза, в обра 
ботката, така и в разкрива 
не истината за човека, за 

В пси-

От теб отделя се една тъй жива сянка, 
до нея ми се струва мъртва,

моя стъпка да потрепва 
синевата свежа на водата 

Лнапо, дето се завръщам, 
мартенската лунна вечер.

че м0ята 
макар при всяка 
и да разчупва 
от бреговете на 
привлечен пак от 
зашумоляла от треви и от криле.
Живея аз не само с тая сянка, 
защото слънцето, земята, щедрата вода 
Облякоха в зелено твойте гРанки, 
додето аз се сгърбвам и изсъхвам 
и въз лицето си напипвам твоята кора.

резултат на общото разви
тие, са настъпили такива 
промени, че те дори пред
ставляват един от ключове 
те в модерното литератур
но творчество. Като че ли 
една неуловима жажда за 
самоопознаване се налага 
на човека и той върви към 
онова, което предчувству- 
ва, понесен от желание да 
го види, да разкрие исти
ната, на която чувствува ня 
какъв си едвам улогим ми 
рис, ако мога така да се из 
разя.

У: Значи отричате соци
алната осноЕа или по-пра
вилно да се изразя, отрича 
те първичността на соци
алната основа в изкуства- 
тй. По изложеното бих ка
зал психологическото лолу 
чава мястото на първично.

По случай 50-годишнината от смъртта на Толстой

ВЕЛИКАН НА ХУДО
ЖЕСТВЕНОТО СЛОВО На върбовите клони
Ако изкуството пе знае за граници, то делото на 

Толстой не само че не знае за граници, но едва? ли 
има на света език, на който Толстой не е проговорил с 
пенадимнатото си художествено слово. Още повече, 
едва ли има любител на книгата, на която и да било 
част на земното кълбо, който не е бил прикован за 
топлите, наситени с живот и художествена красота 
страници на „Ана Каренина”, „Война и мир”, „Въз
кресение”, „Хаджи-Мурат”, „Севастополски разкази” 
V. пр. И не само пъстрите картини от сграниците на 
произведенията му, но и огромната галерия герои, ко
ито живеят в световната литература с правото на ней 
пи вечни жители, остават в съзнанието на читателите 
повече от едно столетие.

И как, кажете, можехме да пеем 
със вражеския крак върху сърцето, 
между убитите насред пл0щатах плача сирашкина заледената трева, в 
на малките деца, при воя черен 
на майката, поелакьм «наси,^
разпънат върху 
На клойите върбови окачени 
като оброк висяха нашите лютни, 
полюшвани от вятъра печален.

-г

19 януари 1944
Четях ти стихове от автор древен 
и думите, родени сред лозята , 
палатките край мътните реки на изток 
като сега нападаха зловещи 
и безутешни в тая най-дълбока 
Воени!а нощ, когато не кръстосват 
небето ангелите на смъртта 

вятърът боботи

X: Това е произволно за
ключение. В случая не мо 
же да става Еъпрос за пър 
вично и вторично. Това би 
било толкова смешно кол- 
кото и детската игра — да 
ли кокошката или яйцето 
е пс-стз.ро. Шаблоните ви
наги са давали лоши после 
дици. Времето, стремлени
ята — цялата обществена 
атмосфера налагат нещо 
ново в художествения под 
хват, като продължение на 
постигнатите качества.

У: Нима трябва това да 
значи отричане на всички 
методи?

X: Да, с-тричане на всич 
ки методи, и неотричане 
на нито един. Отричане на 
всеки метод-шаблон. Мето 
дът е е качествения резул 
тат. В литерата може би 
най- малко значат методи
те. Дори често те стават 
ограничение и за извъред- 
но богати творчески нату
ри. Вулгаризацията на та
ка наречения социалисти
чески реализъм дава доста 
тъчно материал за такова 
заключение.

Михаил ПРИСОЙСКИ

1 •
и чува се как 
и блъска ламарината, коят0 горе 
дели галериите тъмни, и скръбта 
на псетата в градините далечни вие 
при честите гърмежи на патрула 
по булеварда пуст. Живее някой. 
Живее негли някой. Ала тука, 
затворени и вслушани в гласа античен, 
ний търсим оня знак, надвил живота, 
вълшебството потайно на земята, 
където всред гробове и руини 
възправя цвят поникналият бурен.

' ?.
\

Т

Толстой не е велик само по художествения си 
израз или по-точно величието му не се състои само 
гения-писател, който е отразил една епоха по най-из- 
ящен художествен на^.ин. Твърде несппаведливи би би 
ли към неговото дело, ако не признаем, че и в етиката 
му се крие величието на човека-гений. Наистина, той 
не е успял да усети хода на човешкото развитие, но 
никога не е престанал да бъде човек, дори в най-ши
рокия и най-пълния смисъл на думата. Може би няма 
да сгрешим, ако кажем, че думите па Горки ,,Человек 
®то звучит гордо” — спокойно могат да се сложат като 
мото на биографията на Толстой.

Роден като граф, той не искал да бъде граф, нито 
дворянип—жесток противник на дворякския разкош, 
на аристократското лентяйство, противник на своята 
класа , която безсърдечно показва в светлината на 
затъпялост, паразиството, дегенерисапост. И в своя 
дом е притиснат от отвратителен „господски живот”, 
който го души цели 25 години, от когото иска да побе 
гне в друг по-човешки живот. За него руският селя
нин е олицетворение на нравствена чистота и честност 
слугите си би искал да види като господари на свои

в 4.
ЗИМНА НОЩ

И пак припада зимна нощ над нас, 
и бий часовникът от градската звънарна, 
и влачи се мъглата по реката, 
над папрати и тръне. О, другарю, 
загуби ти сърцето си: полето 
за нас прегрътки не разтваря вече.
Оплаквай мълком тук земята своя 
и пъстрата си кърпичка хапи 
отчаяно с вълчи зъби.
Но не буди заспалото момче до тебе 
с крачета боси, свряни в една тралчина.
Че няма кой за майката да ни припомни, 
един свой сън да ни разкаже за дома.

САЛВАТОРЕ КВАЗИМОДО е един от най-видните съ
временни италиански поети, който заема видно място между' 
прогресивната италианска интелигенция. През 1958 год. той 
получи Нобелова награда. Неговата поезия се отличава с 
извънредно изтънчена лирична топлота, с най-голяма изнюан 
сираност на личното чувство, преплетено с обществените въл 
ни в странада му и вън от нея.

, -

V

•X-имоти. „»*•-

Па жълтата барака с написано: „Не влизай, бараката с за 
събаряне"! Капаците са затворени. В саксиите, които никой

душавам се.. После въглищният прах, прахът от камъните... 
Лк оостан — загубен съм. Силикозата няма да ми прости.

Надя го разбираше добре. Тя също скърбеше за Сицилия 
и за къщицата с червени керемиди. Дори за козите в планн 
пата .Н беше мъчно. Но беше омъжена за белгиец. Разбираха 
се, имаха си момче Вили, кое-то знаеше само френски и не 
бе’ виждало нищо друго освен бараките в „Котешката опаш
ка” Едгар, мъжът й печелеше добре. Той дори купи аднч мото 
цпклет |н всяка неделя двамата тръгваха на път. Посещава-

™.% йЛЕГй,*»”»
ски песни Н работеше като "
калил. Тогава често

живееха в квар 
пееше тъжни сицнлий 

прислужница в дома на един ба 
тел кпйтл .,,, 1т„ , прекарвах по няколко дни У един-прин
осите песни ш бл1гз,° яо бажалкицата. Слушах сицшшй- 
— огромна н Яппя* !' Шадах купчината на Еспсране-Довдоз 
бързо поелг 1тял- ла- ‘®цсока няколко стотин метра. В небето 
сп\ю 1н 1титп1АЧал°бЛаЦ,Г' Вятъ'Рът 'Духаше по могилата от 
ше по гюач!гн1и ЛвКН ви,лрТП1'Кн от орах. И всичко това паДа- 
Поокараш Лт?пъхаше се в кухните, е супите по маете, 
шта чат чжт!тЪИ и1® К1МШ|а — дланта почернява. През но 
мин оветлин!»! пбг^Щ,Г се |разгаряше жар от въглища и огро 
ха от ,„гуяшг обгръщаха купищата сгурия, като ги изтръпва-

Нашя ™?^'Ии1ВмЯ 11(0 се виеше над завода- 
то козя обДГШЛа °Т ’Итал»я — изпита и тънена, мършава ка 
зсз1мш1Ше тежка °абота *« беше развита. Но в Серен 
и поях м н*п НС шги1еждат Добре. Всичко е отровело от газ 
ппГшпга’ гг Наля одъдакаваше да бъде тъжна. Един ден тя
новите. п°Й1 ° Рабс>т<;ше от сУтрин що вечер в Март»
шктга опя тля ,?жених а се ” се настаниха временно в „Котс- 

' нремотно шеш; “яС№На ЧИСта като пара барака. Щастието не- * е 'р‘ им се усмихне. Трябваше само да почака--
тп ^?густ те пак заминаха с .мотоциклета. Момче-
11тярртл п.В В ?.еке, при родителите на Едгар. Пътуваха по 

еж Намюр, покрай реката Мьоза. Вечеряха в Д>* 
п ' Р ао д® Скалата при Бадр, която се издига над самата - река. Едгар беше много 
деж. Докато се

но полива, клюма увяхнал здравец.
Ор Края «а квартала Серен, наречен кой знае защо „Коте 

шката опашка", скалата се губи от погледа и към града се прос 
•пират беди!и градини. Една бяла купчина от сгурия закрива 
металическите корпуси на високите пещи Есперанс—Л-оедоз: 
Виждат се само стоманолеярните «а Кокрил и Угре-Мг;рще. 
Над коксовите пещи бц4и кулата на пешата за нзпичагте, кац
нала върху грамада от вкаменяла сгурия. Нощем в далечина
та трептят сини, зелени, ръждиви пламъци и хиляди еяектрн 
ческн светл]шти. Блясъкът гча раз каления метал озарява небе
то. Д1гмът скрива пейзажа — дори вятърът не може да го ра 
знесе. Напразно вее той. Десетките фабрични кум-нни бълват
«се нови кълба л)им. ,гНадя Пирелн често идваше тук, на края па скалата. I я 
людеше малкия си син и му показваше купищата сгурия, като 
ги наричаше с имената им—Думи, конто пе бяха италиански, 
но не бяха н напълно френски. Ето—това там е Мани. В шах 
тата загинаха миньори. От години насам голямото колело за 
изтегляне на газ сто! непощв<тк-ц1о. Отново то никога няма да 
се завърти. Нататък са Троа-1Бонне, после Кесал. В далечи- 
птага е Колар 'В Коярнлофце фЬбрн въглнщата се пренас
ят по въздушна л/пшя с -вагонетки. Там е Веке, детоПвхвър- 

сметта на -града. Над гнилите остатъци се въртят рояци 
мухи. После мухите нахлуват по къщите от където г« пъди 
кЛй как може. Мухите рмат слабост към месарската камно-

х-лебаря, защото види се обичат

Андре Глод:

СЪБОРЕНАТА
БАРАКА

ха градове, вечеряха в селски гостилници. Весело минаваха 
неделните дни край някоя река, или под сенките на брегове 
те и букнте. За Едгар Италия е някъде накрай света. Когато 
Надя заговори за Италия, той й хваща рамото и й затваря у- 
стата с целувка. Може б(н след години ще направят една обн 
колка до Милано, Флоренция, Рам или Неапол. Може би ще 
отидат в Сицилия.

— Като чужденци — казваше брат й. — Ти си забравп- 
да нашето сълнце. Тук има само прах, -облаци н дъжд.

Той храчеше с презрение. Тогава всички виждахме, че 
дробовете му и цялото му тяло бяха пълни с прах от въгпн- 

камънй. Очевидно беше, че трябва да заечнне...
А не заминаваше. Вечер отиваше на кино, или идваше в ‘ 

„Котешката опашка”, за да поиграе с Вили, или да поспори с 
Едга-р. Едгар му показваше бараката:

_ Ще я напускаме скоро. Общината строи грамадна
сграда с модерни апартаменти, с бани и централно отопление.

Това беше истина. В Бержерн, посред една празна поля
на, новата сграда гледаше с празните си прозорци големия 
неподвижен кран. Щяха да я завършат скоро.

лят

кстка или към колата на 
къшящо месо и пресен крем.

Тука някъде, -в ещн-а матка къщица край шосето 
Жулиен Лао — председателят на белгийската комунисти 

Една -вечер фашистите то убиха и държавните

весел и гальовен, като влюбен млз- . 
върнат в Серен всичко -шма благооюлучгто. 
стана на улица Ферер. От един склад за жел 

със за1Де,н ход излизаше камион За мотоцшелета не по- 
ьисли никой. Краищата на железните пръти се забиха в л'1" 
цето на мотоциклетиста н спътг-гика му. Едгар почина ведна
га с разбит череп. Надя живя още няколко мин-утИ. като все 
викаше своя малък Вили.

А там, във Веке, едно големичко момче каза на детето, 
което строеше крепости от пясък:

— Знаеш ли? Твоите родители са убити. „
Малкият Вили тутакси разбра, че това е вярио (и Се С1Е-_ 

поли на земята. Той никога повече не се върна в „Котешка- 
та опашка”. Съседите предадоха всичко от квартирата на сга 

Е. а0Г4еже бараката се опразни, общината реши да сь- 
ор „този коптор”, който стърчеше там от тридесет годин .

жшзее Нещастието
ше
ческа партия.
съдии .^-'ха-Г^дя. На детето си гов-ореше с про 

. лпгмгяит 1гт.*мн Тя бе дошла в Белгия, кс<гато брат й 
най сетае успя ■д, ,| сна6а(п с договор за работа. Брат П рабо

то» казоаше, « 
- казваше брат » -

— Ще се въ5^ ц,е бъда повече оеаработе1с, нода г-даам.адшотоше^ Д^. ми е „рашно За-

ша

Там

мо:ке и 
поне н',е живея на



братство 5

Босилеградскаша комуна и 'КЛИСУРА:новият йешюдишон илан Коойерашивнияш съвет 
обсъжда новия сто

пански йланНА ПРАГА НА СТОПАНСКИЯ ПРОГРЕС Сшоиански мероирия- 

шия на кооперацията(продьлж. от 1 стр.) 
яа петгодишните планове 

кооперациите, бруто

На състоялото се заседа 
ние на кооперативния съ
вет на земеделската коопе 
радия „Братство—Единст
во” във Височка Ръжана 
бе разгледан проектоплана 
за перспективното разви
тие на_ кооперацията през 
периода 1961-65 година. И 
в проектоплана, и в разис 
кванията бе изтъкнато, че 
на първо място трябва да 
се развиват животновъдст 
вото, производството на 
картофи, фуражната база 
и други отрасли, за които 
съществуват условия.

Данните показват, 
площите под пшеница и ца 
реЕица, които заемат 1205 
хектара дават твърде низ- 
кидобизи. Затова в проек 
топлаяа се предвижда да 
се намалят площите с пше 
ница и царевица, а за сме 
тка на това да се увеличат 
площите с картофи, за ко 
ито съществуват благопри
ятни условия на отглежда

не е в състояние из СЕОите 
сЬонгтове па 
вложения. Сегашното състо 
яние на тези фондове е, 
макар и скромна, доора 
основа през идващата годи 
на. като първа година от 
петгодишния план, възмо
жно повече да се увеличат 
и правилно насочат. Прави 
лната политика на възна- 
граждаване според трудо
вия ефект, добре организи 
раната работа, намаление-

ка че всеки трудоден от са 
мсоблагането да бъде най- 
оапионално използван.

Това значи, че стопански 
ят и обществен проспери
тет на Босилеградската ко 
муна през следващите пет 
голини не ще зависи само 
от огромните капиталовло 
жения на нашата общност, 
по до голяма степен и 
от материалните и остана
ли вложения на самата 
комуна, на нейните съще
ствуващи стопански орга-

ТТ ОК ПИ Р г;лтпт»гг<

на
продукът в селското сто- 
панетво трябва да се уве
личи с 12°/о. Това същевре 
менно е и най-малкият про

образува свой 
21 кошер. Следващата го
дина ще закупи още 19, та 
ка че пчелинът ще има 30 
кошера. Макар че коопера 
цията няма нужния опит в 
пчеларството, тя произведе 
100 кг първокачествен мед 
и го продаде по твърде низ 
ки цени на кооператорите. 
Налице са всички условия 
в най-близко време тя да 
създаде образцово пчелар
ство, което ще помогне и 
на стопаните да развият ин 
тензивно пчеларство в це
лия район.

Години наред коопераци 
ята гледа с известни пер
спективи и на овощарство 
то. Тя повдига една овощ
на градина от 10 хектара и 
една от 5 хектара в съдру
жие. Предвижда се трета 
овощна градина от 5 хек
тара.

През тази есен коопера
цията кооперира с земедел 
ски стопани и засея 1 хек
тар високодобивна пшени
ца, като гарантира прихо-

коопера-Земеделската 
ция в с. Клисура постепе
нно изоставя търговията, 
която до скоро бе главното 
й занятие, и зап 
се занимава с проблеми от 
стопански характер, за да 
дсприднесе за развитието 
на известни селскостопан-

пчелин от

очва дацент в увеличението на 
обществения продукт на 
един стопански клон е ко
муната.

Когато казваме най-ма
лък процент, имаме пред
вид заплануваното увели
чение на обществения про 
дукт в останалите стопан
ски клонове. Така напри
мер запланувано е на края 
на петгодишния план об-

ски клонове.
В областта на свиневъд

ството тя показа значител 
успехи. Чрез снабдява

не на доброкачествени по
роди тя помогна и на земе 
делските производители да 
подобрят породите до 90°/о 
в полза на „моравката’. Пре 
движда се и през следва
щата го дина. да се закупят 
80 прасета от породата ,мо 
равка” и 20 прасета от по 
родата „бял йоркшир”.

В животновъдството се 
лоедвижда закупуване на 
500 овце, 100 агнета и 100 
глави едър добитък. Пред 
приети са мерки общински 
ят отбор на Округлица да 
сстъпи на кооперацията 
известно пространство от 
местността „Тараия”, къде 
то кооперацията ще угоя
ва споменатия добитък и 
добитъка, който ще изку
пува от земеделските стог 
пани.

ни

че

щественият продукт в про 
мишлеността и рудодобива 
да се увеличи (на пръв по 

невероятно) с 630%,глед
което е най-реално запла
нувано въз основа на досе 
га постигнатите резултати. 
В съобщенията и транспор 
та общественият продукт 
ще се увеличи с 230%, в 
търговията с 166%, в гости 
лничарството с 235% и пр. 
С подобаващо съотношение 
разбира се, ще се увелича
ва и националният доход. 
Предполага се, че този до
ход от настоящите 910 ми 
лиона към края на петогоди 
шния план ще се увеличи 
с над 1 милиард и петстотин 
милиона динара.

Когато на общинската 
конференция на Социалис 
тическия съюз бе разгледа 
на стопанската перспектива 
на комуната, бе подчерта- 
1ка както готовността, така, 

и необходимостта от обща 
мобилизация на всички си 
ли в комуната, за да се 
осъществят тези перспекти 
ви по-скоро и по-икономи
чно.

не.
По въпроса за животно

въдството бе изтъкнато, че 
слабопродуктивната поро
да овце-праменха трябва 
постепенно да се смени с 
мерино. С цел да се постиг 
нат набелязаните резулта- 

животновъдството, 
предвижда се увеличение 
на фуражната база и мели 
орация на пасбищата.

Проектопланът предвиж 
да също така и построява
не на работилници за пре
работка на картофи и ме
со и овцеферми.

да им предварително.
Тези мероприятия имат 

повече експериментален 
характер, защото клисуро- 
кият край е планински и 
пасивен. Ако експеримен
тът успее и кооперацията 
приложи всички агротехни 
чески мерки, сдружаването 
в областта на земеделието' 
занапред ще бъде по-голя 
мк>. Положителното е, че 
населението с доверие гле
да на мероприятията на 
кооперацията. Така напри
мер тя направи мелиора
ция на 20 ха обществено и- 
мущество в местността „Се 
лище” като затова получи 
чист приход 182.000 дина
ра. След този успех на 
кооперацията, земеделски
те стопани показаха твър
де жив интерес за мелиора 
ция на ливадите им. В Дра 
инци са направени вече 
мелиорации на частни ли

ти вто на разходите в произво 
яството. при пълното анга 
жираяе на органите на ра 
ботническото самоуправле- 

всичко това

низации, на гражданите, и 
които в бъдещето разви 
то стопанство ше получат 
съответна работа. Тъкмо 
затова бъдещите успехи тр 
ябва да бъдат резултат на

Пчеларството също така 
е един от клоновете, на 
който кооперацията посве
ти голямо внимание. През 
тази година кооперацията

щение
направи възможно изпъл
нението на тези задачи. Раз 
бира се. помощта на обще-

залягането ча всеки тру
дещ се в цялата Босилегра
дека обхцина.отвените органи на комуна 

та. особено тая на Вечето 
на производителите 
Стопанския съвет, ще бъ
де един от решаващите фа

ААсен ЛАЗАРОВ
и на

ПРОВЕЖДАНЕ НД ЗДРАВНИТЕ КИП 

РОВКИ НД ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПДКИ
ктори.

Стопанският проспери
тет, който се очаква през 
идващите години, ще нало 
жи съответни вложения за 
обекти от културно-битово 
естество. Разбира се, че те 
зи вложения ще бъдат пре 
ли всичко вложения на 
самата комуна. Във всеки 
случай самооблагането на 
населението, както и досе
га, ще бъде една от най-го 
лемите материални опори 
в това изграждане. Култу 
рно-битовите обекти, особе 
но на село, ще се построят 
без много трудности, ако 
политическите сили на ко
муната успешно мобилизи 
рат хората в работата, та-

Политическите сили в 
комуната в това отношение 
ще изиграят значителна ро 
ля, но особено много ще доп 
ринесе активността на Соци 
алиетическия съюз и на Съ 
юза на комунистите. Оба
че също така големи уси 
лия стоят и пред стопански 
те организации, защото за 
осъществяване на капита 
вложенията от 3 или 4 ми 
лиаода е нужно и участи
ето на кооперациите и сто 
ланските предприятия. То 
ва значи, че създаването 
на сигурни фондове за 
капиталовложения е първо 
степенна задача, защото 
общинският народен отбор

От всичкоили в местните канцеларии 
идват хора, които по-рано 
не са дали нужните сведе
ния, за да получат книж
ки — и търсят допълнител 
но да бъдат здравно осигу- 
рани. Това увеличава броя

Според статистически да 
нни, в Босилеградско е тр 
^ябвало здравно да бъдат 
осигурени 12,366 земедел
ски стопани. Филиалата на 
Околийския завод за соци 
ални осигуровки в Босиле 
град бе изготвила здравни 
те книжки, които хората 
можаха да си вземат в ме
стните канцеларии още от 
15 юли т. г. До недавна бя
ха разделени 7,372 здравни 
книжки, а останали нераз
делени още 4,938 книжки. 
Освен това във Филиалата

канцеларии.
4.187 книжки в Босилеград 
са разделени само 600, а ос 
танали още 3.578 книжки, 
който брой значително уве 
личава общия брой на не
разделените книжки в кому вади. *

След тази ориентировка 
на кооперацията към раз
витие на земеделското сто 
панетво, още по-рязко се 
наложи въпроса за специ 
а листи. Този въпрос тряб
ва възможно по-скоро да 
се реши, за да се обезпечи 
успехът
в споменатите акции.

на кооперацията

С. Игнятов
ДИМИТРОВГРАД

ЕСЕННАТА СЕИТБА Е ЗАВЪРШЕНА Вееш од Божица
Основното училище в с. 

Божица сериозно пристъ
пи към отделотворяване на 
реформата в обучението. В 
училището е образувана у 
чилищна работилница, в 
която учениците получават 
общотехкическо образова
ние. Всяка година 
в работилницата се увели
чава, с което работата на 
учениците се облекчава. И 
тази година е осигурена су 
ма от 35,000 динара за ку
пуване на нови алати. За 
физическото 
на учениците също така са 
предприемати мерки и на
правени игрища за волей
бол, футбол, баскетбол и 
други физкултурни дисци
плини. Част от просторния 
училищен двор е превър
нат в опитна градина и сто 
панетво, където учениците 
под ръководство на учите 
лите, засаждат различни 
растения и наблюдават раз 
витието им. На стопанство 
то засаждат картофи, ко
ито се използват в ученичв 
ската кухня.

Владимир Харизанов,

337 ха. Най-много засети 
повърхгюсти има земедел
ската кооперация „Ниша
ва” в Димитровград (225 
ха), земеделската коопера 
ция в Смиловци (133 ха) 

в Поганово (100 ха) и в 
Трънско Одоровци (20 ха). 
Това, разбира се, не са пло 
щи собственост на коопера 
циите, но па частните сто
пани, които са се сдружи
ли с земеделските коопера 
ции за модерно производ 
ство на високодобивна пше 
ница. Броят на сдружили
те се с коперациите частни 
стопани възлиза на 1074 
души. От тях 599 имат до 
говори за пълно агротехни

ческо обработване, а 337 
души за частнична агроте 
хническа обработка.

Сега земеделските стопа 
пи правят договори с коопе 
рациите за производство 
па високодобивна цареви-

В Димитровградско е за
вършена есенната сеитба. 
Остават още десетина хек
тара незасети площи в юж 
ните предели на Димитров 
градско и то при частните 
стопани, които не поиска
ха да орат и засяват преди 
да завали дъжд, въпреки 
съветите на земеделските 
специалисти.

От резултатите на есен
ната сеитба могат да бъдат 
доволни всички. Сеитбата

пата. Това явление в Боси 
леград идва оттам, че ня
кои хора, като видяли, че 
прегледите в амбулатория
та не са безплатни, разко
лебали много от останали
те земеделски стопани, да 
Еземат здравните си книж
ки. Обаче това е твърде по 
грешно. Много земеделски 
стопани имат праио на на
малено плащане или пък 
въобще не трябва да пла
щат за прегледи и лекува
не, но те не ползват това, 
защото под влияние на дру 
ги хора не са взели здрав
ните си книжки.

Подружниците на СС- 
РН и местните организа
ции би трябвало по-добре 
да обяснат на населението 
този въпрос, така че хора
та да използват намалено
то заплащане за лекува

на здравно осигурените зе 
меделски стопани в Боси- 
леградско.

При разпределение на зд 
равните книжки на земеде 
леките стопани най-добър 
резултат показаха местни 
те канцеларии в Горна Ли 
сина и Долна Любата, а 
след това Долно Тлъмино. 
От всичко 1.518 книжки в

ца. алатьт
Резултатите са задово

лителни. Те говорят и за 
все по-растящата роля на 
кооперациите в организира 
пето на модерна обработка 
на земята и в получаване 
то на високи добиви, и за 
другото — за доверието 
на частните земеделски сто 
пани в кооперациите.

възпитаниее извършена на време, а се
гашните дъждове ще благо 
приятствуват за пониква
нето на семето, а планът 
по засяването на високодо 
бивните пшеници е преиз- 

чувствително

Горна Лисина са разделе
ни 1.458 книжки, а остана
ли още — 60; в Долна Лю 
бата от 2.051 книжка, раз
делени са 1.950, а останали 
още 101 книжка; в Долно 
Тлъмино от 2.747

М.Н.Н'.
пълнен 
(117%).

Ето някои данни, които 
потвърждават преизпълне 
нието на плана: вместо за 
плануваните 419 хектара 
за засяване с високодобив
на пшеница са засети 494 
хектара, от които при пъ
лна агротехническа обрабо 
тка 157 ха и при частична 
агротехническа обработка

ЗЪБИ ОТ ПЛАСТ МАСА книжки, 
разделени са 2.397, а оста
нали още 350 книжки. По-След двегодишни опити и усъвършенствувания на про

изводствените процеси, фабриката „ПолигалантГ от Всхлчя 
драга край Нова Горица, пристъпи към редовно и серийно 
производство на изкуствени зъби от пластмаса.

След двугодишни опити и усъвършенствувания на про- 
матолошкя клиника, този продукът ка „ПолегалаНт” е тол- 
иова усъвършествуван, че по своите качества се равнява 
На вносните артикули от този вид. Още през идната година 
фабрикат ще изработи над един милион и двесте хиляди 
изкуствени зъб(И. Счита се, че съществуват реални възмож
ности за износ. На миналия панаир на химическата промиш
леност в Белград, за този продукт на нашата фабрика сери
озно ся се заинтересували купувачи от България и ОАР,

лошо стои положението в 
Горна Любата, където от 
1.867 книжки са разделени 
967, а останали 900. Най- 
лошо е положението в Бо
силеград, където са обхва
нати и селските стопани от
всички села, които не в ли 
зат в споменатите местни

не.
И.



БРАТСТВЙв
Разговор с един иримерен сшоиапин

Модерно обработване -добр приходи1

Стойне Господинов е ве | кам да правя някои ком- 
че на 52 годишна възраст. бинации с тях. Имам 10 
Той е един от най-добрите ' овце, но те ми дават при- 
селски стопани в Райчило ] ход за 30. Моите овце са 
вци, пък и в комуната. По мелези-мерино. Тази годи- 
вече от тридесет години се на получихме 14 кгр. вла- 
занимава със земеделие и чена вълна, а имат и ху- 
животновъдство. Като до- баво месо, агнетата са го- 
бър стопанин 1954 година леми. Имам намерение още 
получил две награди — на да подобрявам овцете — 
земеделско — животновъд- към 
ната изложба в Босилеград.
В работата си той прилага 
такива методи, като че ли 
е агроном.

— Говедата, които имам 
сега — разказва той, — 
съм завъдил преди 25 годи 
ни. Тогава купих едно те
ле сименталска порода.
Чрез кръстосване симентал 
ската порода мина в искъ 
река, а по-късно в монта- 
фонска порода. Симентал- 
ската изчезна, но днешни
те ми монтафонки имат 
някои от положителните 
страни на искърската поро 
да, макар че на пръв пог
лед те са същински монта 
фонки. Една от кравите ми 
се тели всяка година. Са
мо тази година имам от не 
я, от телето, което прода
дох на 11 месеца, 46.500 
динара. Тук не зачислявам 
млякото — средно 8 кгр.
•дневен надой. Преди ня
колко години нашите спе 
циалисти избраха от тази 
крава бик за разплодна ста 
нция в нашия край. Дру
гата ми крава е още по- 
изразителна монтафонка.

— А кой ти дава съвети, 
как да ги отглеждаш на съ 
временен начин?

— Най-добър сметник 
са ми книгите по говедовъд 
стеото. Аз още по-рано чет 
ях вестници и списания, в 
които се гсЕори за практи 
чното стопанисване. Преди 
войната излизаше „Селски 
буквар”, когото редовно че 
тях. А след освобождение 
то редовно чета вестник 
„Задруга” и списанието „Ю 
тро”. Но повече ми пома
гат популярните книги за 
скотовъдството и земедели 
ето. Имам наръчници за1 
бърза помощ при добитъ
ка, които винаги са ми на 
ръка. В това отношение 
правя услуги на моите съ 
селяни, които ме викат при 
нужда. Сега чета за торо
вете и торенето, затцото ис

ми се вижда още по-добра, 
понеже не я нападат много 
болести. Тази година имах 
отличен добив от нея, въ
преки че през това лято и- 
маше много галежи и ръж 
да по житата. Но работата 
не е само е сортовете. В о- 
пределено греме подхран
вам посевите с изкуствен 
тор. Изкуствените торове 
са отлични, но трябва чо
век да знае да ги употре
би. Правилната употреба 
на изкуствените торове о- 
сигуряг.а висок добив и в 
градинарството. Тази годи
на на площ от 400 кв. м. по 
лучих 1.000 кгр. пипер, а 
преди тога, без употреба 
на изкуствени торове — по

лучавах по 300 кгр. пипер.
През последните години 

се заехп да ликвидирам 
старите сортове ябълки, за 
щото много от тях са налад 
нати от болести. В нашето 
село се показа като най-до 
бър сортът „йонатан”, а съ 
що така и сортът „дели- 
шез”. Другите сортове леко 
заболяват, така че в после 
дните години не дават до
бър приход.

— Настъпиха нови време 
на, които изискват и от 
земеделския стопанин да 
прилага модерни начини на 
стопанисване, за да има до 
бри приходи — завърши 
той.

чистата меоиносова 
порода, но това ще правя 
постепенно, малко по-бав
но от това при говедата. Но 
това не значи, че трябва да

Пустеят вече просторните пасе 0ца на Видлич. Много овча

■» то.»
ловски овчар, зареял поглед в върховете на Стара планина, 
където снегът вече пристига.

Писмо ош Сливница

Нови чланове на СКЮ
е намалено. В Сливница съ 
ществуват отлични услови 
я за отглеждане на тютюн 
но стопаните по традиция 
отглеждат всички култури 
а покрай това се занимават 
и с животновъдство, дока- 
тс практиката доказа, че 
тютюнопроизводството 
най-рентабилно.

М. П. На събранието, състояло 
се на 1 ноември, основна- 

на Съюзата организация 
на комунистите в Сливни
ца е приела нови четири 

-члена из редовете на младе

ЗАПИСКА

Излишни тревогисе чака. Напротив — вър 
вя към подобрение на ов
цете, защото човек няма 
сметка да отглежда дома
шната праменка. Тя не е 
рентабилна. Човек губи 
време, има разходи, а при 
ходите минимални. Затова 
праменката трябва да се 
изключи от нашето ско 

Добре
направили сега някои ко

жите, които са се отличили 
в работата на Автоггьтя и 
при провеждането на мест 
ни трудови акции.

Преди единадесет години, в 
тихо есенно утро седяха дядов 
цнте Младен и Йордан от село 
Дукат пред кооперативния ма 
газин и жадно теглеха дима от 

-цигарите си. Беше тихо и те 
мълчаха, като че искаха да не 
нарушат увисналата тишина...

Изведнаж удари на търно
коп, дошли от близо, като че 
стреснаха старците.

— Какви са онези дето ко
паят мерата? — обади се един 
от тях.

— Това са ония, младите, Де 
то ще преровят голините за 
да залесяват. Но къде ще оти
дем ние със добитъка си, кога 
то тук в ровините намирахме 
тревица за него.

Двамата се дигнаха при -тех 
пика. който ръководеше рабо 
тата по залесяването заканва
ха се молеха го да не залеся
ва тия голини, но търнокопите 
все по-бързо и по-шумно уд

ряха в камънаците.

Разлютени и недоволни от 
начинанията на младите, те си 
отидоха дома.

Замина си г0дината, 
дойде и есен зашъта из доли
щата. Младите залесиха и мес 
ностга „Купове”, а тревогата 
растеше в душите на старци-. 
те, особено на дядо Младен.

е

*нова На -последното си събра
ние, членовете на Социа
листическия съюз подкре
пиха предложението да се 
набави радиоапарат, който 
ще се инсталира в селския 
културен дом, завършен 
през 1959 година. Половина 
та от сумата за радиото ще 
обезпечат самите членове, 
а другата част ще бъде о- 
безпечена из други общест 
вени средства. Когато ра
диото се инсталира домът 
ще стане еще по- привлека 
телно място за селяните, а 
особено през зимските ме
сеци.

Училищният отбор, под
крепен от ученическите ро 
дители е, отправил молба 
до Съвета за просвета и 

Димитровград

товъство- са

култура в 
за гго-бл? го п риятно разре-

операции, гдето създават 
опитни овцеферми, за да 
покажат на практика — 
как може да се постигне си 
гурен успех. - -

— В земеделието — раз 
казва по-нататък Стойне 
Господинов — също така 
правих опит с различни со 
ртове семена. Сеях пшени

шаване па въпроса за осно 
вното училище в Сливница, 
където поради недостиг на 
учители Есе още не е назна
чен учител и децата-учени 
ци пътуват в ЛукаЕИца и- 
ли Прача. Според мнения
та на компетентните, може 
да се очаква този въпрос 
да бъде праЕиЛнс разреш
ен преди настъпване на есе 
нните дъждовни дни и зи
мата.

1 „

ца „санпасторе”, „санджор 
джо”, „санталука”, „фра- 
зинетй”

Всяка година, в определено 
време, около селото звъняха 
търнокопи и песен на младите, 
всяка година млади борови фи 
данки все по-високо вдигаха 
коронките си. И колкото по- 
високо израстваха боровете, 
все по-малка бе тъгата на дя
до Младен по някогашните до 
лища.

Днес в „Купове”, „Криви 
дел” и „Света вода" боровете 
достигат и до шест метра ви
сочина и залесяването продъл 
жава. Обаче дядо Младен не 
се тревожи за голините; седем 
десет и тригодишния старец с 
нетърпение чака ония есенни 
дни, когато младите започват 
залесяването, а тогава той ид
ва при тях и ги учи да засаж 
дат или им разказва за старо
то, незапомнено време на ог
ромните дъбови и иглолистни 
гори по тия места.

и „автономия”. 
„Фразинети” дава сигурен 
приход. Но „автономия”

Дванадесет младежи от 
Сливница участвугаха до
броволно в акцията по за
лесяване на голините око
ло Димитровград. Изобщо 
взето, след проведените из 
бори за нови младежки р-ъ 
ководства, младежката ор 
ганизация в селото е много 
по-активна в общесвено- 
пблитическия живот на се 
лото.

Залесяване в Димитровградско Мет. Христов

- В Димитровградско се ра 
згаря оживена дейност по 
залесяване на голини и е- 
розивни местности. Подгот 
вят се дупки за засаждане 
на млади борови, тополови 
и акациеви фиданки. Носи 
тел на тая дейност е пре
димно учащата се младеж 
от димитровградската гим
назия и основните осмокла 
сни училища по селата.

Според досегашния план

ще бъдат залесени 
хектара с черна мура, де
сет хектара с акациеви дръ 
вчета и пет хектара с топо 
ли. Залесяванията са пла
нирани в район Поганово 
под планината Гребен, в 
Борово и село Лукавица.

В район Висок и Забър- 
дие също така се предпри 
емат подготовки за залеся 
ване.

седам
НОВИНИ ОТ ГРДДИНИ
Селяните на Градини ще 

,посрещнат общонародния 
празник — Деня на Репу
бликата — с нови трудови 
победи. Според решението

Есенната сеитба в Слив
ница е завършена. Тютю на организациите на Соци

алистическия съюз и на Наневата реколта тази годи
на е много добра, но, за съ 
жаление, числото на про-

родната младеж в скоро 
време ще се пристъпи към 
обновяване на строенето 
на пътя, който трябва да 
свърже Градини със шосе 
то Белград-Софил и да об 
лекчи превоза на земедел
ските пропукти от градин
ските ниви край Нишава 
до селото. През лятото гра 
динчани изградиха една ча 
ст от този път и сега оста
ват около 700 метра до око 
нчателнсто му завършва-

Н. Вене НИКОВ, учител изводителите тази година

кива кадри. Надявам се, че та, че тази група ще му енергичен младеж

Живея в студентското обще не сътрудник на Боатот- ™ „к. ■уд с о(житие, плащам 1500 дина- во” и радиото ” Р ^дентс™6 * “ ХРа™ В
В сивата триетажна сгра Между първите студен- ра наем, а храни се в сту- — Радва ме факта, че е 

да на Висшето педагогиче ти на тази група са запи- дентския стол за 3500 дина отворена катедра по бъл- но училище в Белгпятт 
Ниш през сани тримата другари от ра. Условията са добри и гарски език Това ще желанието му

оживле- бъ™деС^-^явиПана принесе да се подобри ези- преподавател по
йот Дойчинов. ковата култура в нашия

Борис е от До™ Лиси- *»*»• * «™ » ,а „„ГГ
на. И той е завършил гим шите училища. Българска по ’ Р с и ене сапочти неразделни Заетгнт.
налята в родния си град. та литература ме привлича посещават лекциите 
Като средношколец се е о- и с радост ще я изучавам но учат заедно^ ’ 
питвал и да пише. Той смя — казва Борис, мургав и

СРЕЩИ С ХОРАТА

Тримата е? боешгршо
ско училище в е да стане 

роден е- не.целия ден цари 
ние. Студенти и студентки

учители в осмо- лово, Борис Костадинов и
В чест на празника, в се 

лото ще бъдат електрифи
цирани училището и сел
ската читалня. Това пък 
ше даде възможност за по- 
оживена културна дейност 
в селото.

Организацията на Наро
дната младеж и подружнм 
цата на ССРН подготвят 
програма за тържествено
чествуване на 29 ноември. 
Подготвя се пиесата „В чу

утрешни
класните основни училища -Вене Стоянчов, и двамата 
редовно слушат лекции по от с. Долна Лисина. 
сърбохърватски, френски, 
немски, по биология, физи Панайот, русичек младеж заед-

син на родители земедел
ци, завършил основното у- 
чилшце в селото си, а гим 

Една от най-младите ка назия в Босилеград, от пър 
тедри-на това виеше учи- ВИЯ ден редовно посещава 

катедрата по бъл лекции и води добри' запи- 
гарски език и литература, СКи по предметите. Довче 
която е основана през тази ратният средношколец и 
есен. Студентите на

са главно завър- рганизация в селото си, се 
- шилите средни училища от га вече с интерес следи ле- 

Димитровградско и Босиле кциите по български език.
— Както всеки средно-

се хранят, 
заедно жиЕеят в една стая 
на студентското общежи 
тие, заедно, през свободно 
то си

ка, математика, история, 
^ география и пр.

време, разглеждат 
знаменитостите на Ниш и- 
ли отиват на кино или 
тър.

лище е
теа

секретар на младежката о-тази И тримата жда къща” и културно-за-сериозно са 
си за-схванали основната 

дача: да учат добре.
И тримата обещават в 

редовен срок да взЛтат из 
питите си и да се 
нат в комуната си, 
ги е

бавна програма, а също та 
народна

катедра
ка ще се устрои 
трапеза и народно веселие.

Градини получи електря 
чество неотдавна, а вече 
20 радиоапарата се обаж- 

къщи на

градско. Това са утрешни
те учители по. български е щколец и аз дълго се коле

запиша. На- завър- 
която

изпратила, да следват 
и която ги очаква.

зик в малцинствените учи бах какво да 
лища и първите студенти края реших да следвам бъ 
по български език в Юго- лгарски език. Нашето мал

цинство има нужда от та- Студентите/ Борис, Панайот н Вене дат от уютните 
градинчани.М. М.славия.

/сги-| ЛЛ Л/Ч»УУУУУУУУУ>ЛЛ^<> О"»* « *-—■ -.-ууууууц^ А. Н.
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ШШШЖI
Ош кога се носяш 

чорайи
!Ромбоидев

автомобил
В ИталияНякога чорапите са счи

тани за луксоз, който са 
могли да си позволят само 
по-богати хора. Тогава чо
рапи са носели само мъже 
те, защото според тогаваш 
ните схващания на жени
те не били нужни такива 
луксозни части от тоалета.

В Стария и в началота 
ка Средния век чорапите 
не били известни във дне
шния им.вид. Тогава сено 
сило нещо като днешните 
войнишки навои.

Първата е произведен 
кола, които

трикотажна ра 
ботилгшца е основана в Ру- 

ан (Франция) по време на 
Хенрих V. През време на 
френската революция риза 
та и чорапите са били

нов тип леки 
и.нат едно колело напред, 
едно отзад и по едно от две 
те страни. Средното колело 
служи за шофиране, задно 
то за спиране. Моторът се 
намира в задната 
дясната

еди
нствещшт тоалет на жени
те. През 19 век обаче част от 

страна, а лявата 
страна па задната част слу 
оки за слагапе на багаж.

мода
та изисквала откриване на 
глезените на краката, та
ка че това предизвикало 
изработването на бели къ
си чорапи, които жените 
приели с голямо въодушев 
линие.

ЕЛЕКТРОННИ
ЧАСОВНИЦИ

Тези дни в Ню-Йорк бя
ха пуснати в продажба пъ 
рейте електронни часовни
ци. Тези часовници 
навиват и не чукат, но бръ 
мчат. Часовникът се дви
жи от една миниатурна ба 
терия, която се изтогцава 
чак след една година.

Цената па електронния 
часовник е 175 долара.

>
ЗЛОБОДНЕВКА

не се

УНИВЕРСАЛЕН АКТИВИСТ
След общинската конференция се срещнах с моя приятел 

когото всШчки знаят като „другарят Звездан”.
— Нека е честито, казах му. Ти си член на общинския 

| отбор.
Товае дребна работа за мен — отвърна той с пренебре, 

жение — аз (Ш по-рано бях в ръководството.
— Кажи тогава нещо за работата

Австроунгарецът Фелнкс Ка 
ниц е един от оная плеада на 
прочути западноевропейци, ко 
ито през средата на миналия 
век предприеха редица смели 
пътешествия из пределите на, 
тогава оШе непознатия за ци
вилизацията. Балкански полу
остров, пъшкащ под турско 
робство. Особено голяма благо 
дарност на Феликс Каниц, из 
между другите, дължи и насе 
леннето на районите Висок и 
Забърдие — Димитровградско, 
понеже тоя учен — етнолог, 
географ и естествоизпитател— 
за пръв път ги внесе в геогра 
фските карти и показа на све
та. В своето съчинение „Донау 
Булгариен унД дер Балкан” 
Каниц изнася своите наблюде
ния от пътешествията си през 
североизточната част на Бал
канския полуостров, при кои
то деветнадесет пъти прекос- 
вал Стара планина на различ
ни места.

На 28 август 1871 година, на 
път от Берковица, той присти
га в Горни Криводол. Тук пра 
ви откритие на горния ток-на 
чалото на река Темска и мно
го е доволен от тоя резултат. В 
селото Каниц останал на по
чивка. До вечерта, както той 
сам разказва, начертал в кар
тата си цялата изворна област 
на Темска и получил задоволи 
телна и прегледна картина. „В 
Горно Темско Хората живеят 
твърде умерено. Имат нещи
чко добитък и малки градини... 
Образованието им е на незавн 
дна степен... Живеят в чудна 
изолираност от останалия свят 
за който знаят много малко...” 
Каниц останал да нощува в 
Горни Криводол. Оплаква се. 
че въпреки най-доброто жела
ние на жителите от селото не 
се намирало достатъчно храна 
за неговите уморени коне, да
же нито обоР. На следната су 
трин един от конете му изчез 
нал „вероятно — казва Каниц 
— се откъснал от въжето, за
щото е бил гладен и отишъл 
сам да си намери храна. Чство 
рокракият беглец намерихме 
след два часа на една ливада, 
как кротко маха с главата си.

От Криводол през Вълк0вия 
Каниц се изкачил на едно го
ло възвишение. „Когато се из 
качихме на баира, пред очите 
ми се разтла широка и необя
тна област на един воден ба
сейн. Това беше басейнът на

същата оная река, която аз си 
записах още п0-рано, когато 
бях се изкачил на Печена въз 
вишението. Постепенно се убе 
дих, че това е един приток на 
река Гинска, която в по-ранш 
ните карти неправилно отвеж
дахме през големи планини и 
баири към Искъра. ,,В тая об
ласт — Забърдието-Каниц от
крива 23 населени места и един 
манастир. Всички тези 
са имали по 30-70 къщи, при
ветливи градинки и ниви, голе 
ми стада, н0 за съжаление мал 
ко училища.

След като е допълнил кар
тата си с новите открития Ка
ниц се упътил по западния ръб 
«а Трипут-планнна по направ 
ление към св. Кирик, минава 
Моинци и пристига в Смилов- 
цн. „Неговите 60 къщички ле- 
жеха на 759 метра надморска 
височина върху едно благо въ 
звишение в плодна долина, ве

роятно някогашно дъно на 
стар езерен басейн.”

От Смиловци Каниц продъл 
жава пътя си към Пирот, ми
навайки п^ез Тецош и Круъ 
пец.

Така, няколко века след 
критието на Америка и Т 
океанските острови, станало от 
критието на Висока и Забър
дие то. Причината за т0ва не
нормално закъснение било теж 
'кото и многовековно турско 
иго.

на твоята организа
ция..,. да разберат и другите за вашата дейност, дя четат във 
вестника.

Другарят Звездан започна без
Силни шумове влияят 

върху вида
Един унгарски лекар е 

открил, че всички работни
ци, които са принудени да 
слушат тънтежа на маши
ните, след няколко години 
имат значително намалено 
видно поле. Това намале
ние на видното поле се от 
нася преди всичко до завел 
язването на боите.

втора покана да говори 
красноречиво за събитията в Конго, за Ролята на ООН, за 
германския въпрос, за войната в Алжир, за процеса в Турция 
за германските бази във Франция, за Ки^гайските схващания, 
за индонезийските вътрешни проблеми, за изборите в САЩ, 
за съвременната военна технкйта.... ;

— А бе Звездане, всичко това е хубаво, но мен ме инте
ресува конкретната работа на твоята организация?

— Тя работи много добре... ама аз не мога така извед
нъж да ти дам сведения, аз знаеш, как да ти кажа, водя гене 
Рална полвпуея и за дребните работи в 
мога в момента нищо да ти кажа, аз таквоз...

— Благодаря ти за изявлението. Сега, довиждане, трябва 
да потърся някой от общинския комитет на СЮК.

— Няма нужда да търсиш друг. Аз съм член на общин
ския комитет.

— Е, хубаво тогава. Говори какво има ново там.
И Звездан започна да повтаря онова, което преди малко 

ми беше казал. Сега, разбира се още по-красноречиво.
— Благодаря ти, прекъснах го аз, защото се страхувах 

от обширността на негов^ доклад. Ще трябва да се отбия и 
до Съюза на бойците.

— За що да се хабиш, бе друтарчо, побърза другарят Зве 
8Дан, само кажи какво те интересува и аз всичко ще ти раз
ясня. Та нали и аз съм член ня това ръководство.

И... по трет)т) път изпя другарят Звездан своята песен. 
Разбира се вместо думите Социалистически съюз и Съюз на 
комунистите, той употреби този път Същз на бойците.

Влязохме в ресторанта та интервюто да''върви по-леко 
с помощта на ракиОката. Оказа се, че другарят Звездан е 
член на ръководствата на много други организации: секре
тар на Авто-мото дружество, подпредседател на Червения 
кръст, член на управата и в Дружеството на жените, член 
на управата на любителския театър, члед на комисията за 
охрана на историческите паметници, член на управата на 
спортните риболовци, член на ръководството на ловджиите, 
ръководител на комшията за разхубавяване на града, член

от.
ихо-

места

На фотокопията на Каницо- 
вата карта на Северно Дими
тровградско ние днес намира
ме много груби грешки. Осо
бено бият на очи обратните Ра 
замествания на всичките села. 
Обаче това не ни пречи дд бъ 
дем признателни към безстр* 
шния и неуморим ггьтешестве 
ник и учен — Феликс Каниц.

Радка Сотирова 
____ Фотокопия: Д. Корунович

организацията не

шат и радио. Но всичко то 
ва прекъсна след като уп
равителният отбор на зе
меделската кооперация от
не помещението, в което 
се намира читалището. Ста 
на невъзможно да се събе
рат и книгите, които са на 
четене.

Въпреки че управата на 
•културно-просветното дру 
жество разисква по този 
въпрос, тя не може да отво 
ри читалището, защото то
ва зависи от управителния 
отбор на 
кооперация, който трябва 
да покаже разбирателство 
към културно-просветното 
дружество.

Въпреки тези трудности 
културно-просветното дру
жество настоява да органи 
зира културно-забавен жи 
вот в селото. За 29 ноемв
ри — Деня на Република— 
то готви пиесата „Мъртви
те не плащат данък”. Съ
що така се правят и при
готовления за тържестве
на вечер по случай 29 но
ември. Значи, трябва да им 
се помогне.

За първите шест месеца 
от тази година в Западна 
Германия е имало 420,558 
катастрофи по движение
то, в които 5,939 души са 
изгубили живота си. По от 
ношение на миналата годи 
на, за същия период от вре
ме, броят на катастрофи
те се е увеличил с 10°/о, а 
броят на мъртвите с 33/о.

НЯМАМЕ
ПОМЕЩЕНИЯ!

Културно — просветното 
дружество в Долна Люба- 
та доскоро бе едно от най- 
активните в Бесилеград- 
ско. Земеделската кооепра 
ция оказваше нужната ма
териална помощ на дружес 
твото и читалището. Обаче 
от как в кооперацията на
стъпи криза престана, не 
само материалната помощ, 
но и помещенията на кул 
турно-просветното друже
ство бяха отнети.

Наистина жалко е, че 
значително богатата селска 
библиотека стои затворе
на вече няколко месеци. 
Това е за по-остра критика, 
ако напомним, че у населе 
нието бе създаден навик 
за четене. Мнозина, а осо
бено младежите, които взи 
маха книги идваха да слу-

земеделската

на още два съвета и на още десетина комисии. Ръководна 
личност в дружествата „Приятели на децата”., „Приятели на 
книгата” и пр. ,БРА ТСТВО" вестник на 

българското маяцансШво 
в Югославия

Тек. смети» 117-74.2-188

Че няма ла други хора за тези длъжности, попигах
някак свенливо.

— Имат каза той, ама те не са така способни, като мен, 
натърти Звездан горделиво и изпъчи гърди юнашки.

— А как стигаш навсякъде тези постове иВискват съотве 
чна работа?

— Разбира се. трябва много да се работи. Това е точно, 
но кали виждаш колко съм зает... за работа не ми остава 
време. Работят онези другари, които по-малко са заети. Те 
се занимават с конкретна работа. Аз съм универсален акти
вист.

Редакторе — )Щ1»' 
Мерак Мд<д*1 

Мин НеЙк<
■

— Ашколсун бре, Звездане. Благодаря ти за интервюто. 
— Няма защо, нали задачата МИ е политически Да Дей

ствувам,
Печатплд» „ГРАФИКА”

— Пирот —■ теж. 20
Миладин НИШАВСКИ

Ш Ж И О Н 3 И човек за директор
• Урежда: МИЛАДИН НИШАВСКИ
• Рисува: МЕТОДИ ПЕТРОВ

ч, Е, 7~ЪКААО ЯА
ТОТЬА Е ПО-А 7>НО 
ЗА Е>АС, ЗАЩОТО 
КАТО ИЕУТРА^О- 
ТЕЬ А 3 МОТА Л 
ЛА &РояилйАу 
пноГоАО 
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Жива Ш1ВН1СТХърватското народно кязидвще и Сръбското няродно позорище чесвурят 100 ггдвци'иия гт образув-нетп

Стогодишен юбилей на югославското 

театрално изкуство на Народния университет в Димитровград
плата културно-просветна 
работа в общината.

Университетът вече е на 
правил първите крачки. 
На 8 т. м. в Димитровград 
е започнал да работи семи 
нар за идеологическо-поли 
тическо образование на чле 
новете на СКС и на ССРН. 
На семинара участву
ват 50 слушатели, а 
материалът, който ще 
изучават 
15 теми из областта на ис
торията, на международно 
то и нашето работническо 
движение, на политическа 
та икономия, икономиката 
и марксизма.

Семинарът ще работи е- 
дин месец.

Докато това е начален 
курс, който е организиран 
за по-млади членове, от 7 
декември ще започне да ра 
боти нов семинар за слуша 
тели с известна подготов
ка. Този семинар обхваща 
изучаването на материали 
от международната полита 
ка, марксизма и междуна
родното работническо дви 
жение.

Димитровградският на
роден университет, 
съществува десетина годи
ни, в новия сезон ще раз
вие твърде жива дейност.

Самата организационна 
структура на университета 
обезпечава увереност, че 
в този сезон университетът 
ще се появи като централ
но тяло. което ще съдейст- 
вува и направлява целоку-

През целпя настъпващ 
театрален сезон двата най-

дадените вече връзки, на 
сътрудничество.

И днес между имената 
па мпогобройките извест
ни театри, гостували на 
сцената на ХНК, стои и и- 
мето па Народния театър 
„Кръстю Сарафов’’, който 
гостува в пашата страна 
преди няколко години.

М. Николов

ден ден на Хърватското на 
родно ксизалищз, за което 
незабавно е бил изгласу- 
еан закон в Хърватския съ 
бор на 17 август 1861 годи 
на. Според този закон Хър 
ватското народно казали- 
ще става народна култур
на институция, която гце 
действува в цяло Хърват
ско, Славопия и други на-

например първата артист
ка реч от сцената на Наро 
дпото позорище е Белград 
бе изговорена през 1896 г. 
от Адам Мандрович, един 
от най-изтъкнатите артис
ти на ХНК по онова време. 
Ще напомня и това, че те 
атралпата дейност па Адам 
Мандрович не е 
само между хървати и сър

който
стари югославски театра— 
Хърватското народно 
лище 
ското

каза
в Загреб и Сръб- 
народно позори

ще от Нови Сад —
чествуват стогодишен юби
лей от образуването им. 
Юбилеят на Хърватското 
народно казалище започва 
на 24 т. м. в Загреб и ще 
завърши па 17 август 1961 
година в Дубровник, люл
ката на нашето ггзкуство.

останала

представлява

Програмата на юбилея е 
твърде богата и разпообра 
зна. Главната й отличител 
на черта е, че до максимум 
е наситена с югославски 
дух: пиесите са предимно 
от домашни, но не са.но хъ 
рватски, а общоюгославски 
писатели. През юбилейния 
сезон е Загреб, в Хърват
ското народно 
ще гостуват по-известните 
наши театри от всички ре
публики. Пъво място заема 
вторият юбиляр —. Сръб
ското народно позорище 
от Нови Сад, което ш,е пре 
дстави е Загреб три пиеси, 
Народното гледалишче от 
Любляна — две, Народни
ят тетатър от Скопие — ед 
на, театрите от Сараево и 
Титоград по една, Народно 
то позорище и Югославско 
то дримско позорище от 
Белград също с по 1 пиеса. 
По този начин юбилеят на 
двата театра ще бъде в 
действителност стогодишен 
юбилей па югославското те 
атрално изкуство, което в 
течение на стогодишното 
си развитие се издигна на 
завидна творческа висота.

Историята на нашите те 
атри е търновита също та
ка, както е търновита и и- 
сторията на нашите наро
ди. Борбата им за правото 
на живот е толкова жлъч 
па, колкото и борбата на 
народите ни за свобода и__ 
национална независшчост. 
Цели осемдесет години от 
края на ХУШ и първата 
половина на XIX столетие 
на сцената на хърватските 
театри господствува само 
немска реч. Опитите от че- 
тиридесете години па мина 
лия век на известни хърва 
тски патриоти да образу
ват хърватски национален 
театър, излязоха безуспе
шни. Едвам на 24 ноември 
1860 година група хърват
ски патриоти успяха да 
изгонят немските артисти 
от хърватската сцена, за 
да не се чуе гласът пм в 
Загреб, чак като на гости, 
все до 1927 година, когато 
гостува в Загреб един те
атър от Виена. Но 24 ноем 
ври 1860 г. пръв път от сце 
чата прозвуча чиста хър
ватска реч. Тъкмо затова 24 
ноември е взет като рож-

Несправедливо
©§вииен

Това е филмов разказ за 
човек който погрешно е ин 
дентифициран като стра
шен крадец и който, въ
преки спазване нормата на 
законопредписанията тряб 
Еало да понесе на плещите 
си техните последици. Най 
стана материал, който да
ва възможност да се обра
боти една нещастна чове
шка съдба, която трябва 
да чака твърде дълго, за 
да се рехабилитира. Често 
пъта се казва, че човекът 
желае ст семейството си да 
направи тихо пристанище 
на спокойствие, което би 
могло да промени мислов
ния му свят.

В споменатия филм се 
срещаме с човек, чието при 
станище на мир, спокойст

вие и щастие, е нарушено 
от една неочаквана вълна 
на погрешно идентифици
ране. В амбиента на нюйорк 
ските затвори и съдбени за 
ли Алфред Хичкок, един 
от най-реиомираните режи 
сьори от Холивуд, майстор 
ски изграждай драмата на 
човек, който се бори про
тив несправедливото му о- 
бвинение.

казалище,

Старата завеса в Хърв. нар. казалище

ши краища. Така още отна 
чало Хърватското народно 
казалище получава общою 
гославски характер. С та
зи своя концепция ХНК 

тръгна на турне още през 
1862 година във Войводина 
и Белград. В Белград ус
трои спектакли, пред дула
та на турските оръдия от 
Калемегданасата крепост. 
Крепката братска солидар 
ност между хървати и сър 
би за съвместна борба за 
освобождение от чуждото 
иго запали сърцата на сто
тици доблестни патриоти.

Но общоюгославския ха 
рактер на Хърватското на 
родно казалище не се със
тои само в гостуванията 
м.у, но и в значителната му 
роля в бъдещето развитие 
на нашето театрално ггзу- 
куство. Основите на много 
наши театри са положени 
от артисти на ХНК. Така

би, по се пуснала още по
па юг. От 1896 година той 
иай-безкористпо се заема 
с организирането и създа
ването на български наро
ден театър в София, къде- 
то образува и училище на 
театралното изкуство. Отто 
гава започват живите връ 
зки на ХНК, и да югослав 
спште театри въобще, с бъл 
гарския театър. И в ломен 
тгс на най-затруднена по
литическа криза, театрално 
то изкуство е пазило съз

В началото на януари 
ще започне да работи и тре 
ти семинар, който ще об
хване младите членове на 
СКС и работническата мла 
деж от Димитровград. Те 
ше изучават историята на 
СКЮ от нейното създава
не до днешни дни.

Всички тези семинари 
ще организира катедрата 
за идеологическо-политиче 
ско образование при уни
верситета.

През зимния сезон две
те катедри ще обезпечат 
преподаватели и за селата. 
Университетът ще осигури 
най-малко 100 беседи за се 
лата.

Не по-малка помощ ще 
бъде оказана на културно- 
просветните дружества от

Освен класическия израз, 
по който е направен този 
филм, качествата му тряб 
ва да се търсят и в това, че 
той е високо над нивото 
на всеки „бизнис”, първата 
цел на филми от този род. 
Великият майстор-режи- 
сьо не е пожелел само да 
предизвика вълнение у 
зрителите но и да ги 
накара да обсъждат про 
блемите, които са предмет 
на филма. В момента, кога 

разстроената жена 
безразлично гони от себе 
си обичания си мъж, дойде 
ми на ум мисълта на Бал- 
зак: „Безразличието пове
че боли от нанесените бол 
ки”.

Активност на учителите 

оШ любатския район
то

Професионалният актив 
на просветните работници 
от любатския район неот
давна устрои среща, на ко 
ято бяха разгледани някои 
Професионални въпроси.

На срещата, покрай методи 
ческата единица, Стойне 
Иванчев изнесе беседа за 
обучението в начално чете 
не и писане при децата от 
основните училища. В раз 
искванията по беседата, 
присъствуващите, покрай 
останалото, се изказаха, че 
в работата с децата трябва 
да се обърне по-голямо вни 
мание на майчиния език, 
който служи на децата ка-

Креатурата на Хенрих 
Фонда и Вера Мима достой 
но заслужават голямата 
почит на зрителите.

Любиша Джорджевич

университета и културно- 
просветната общност.

М. Н.
Помощ на младите учители

БЕЛЕЖКА
На неотдавна състояла

та се профконференция на 
просветните работници от 
Босилеградската община, 
бе взето решение да се ока 
же необходимата помощ на 
младите просветни работ
ници както практическа, 
така й теоретическа. Прос
ветните работници от райо 
на на Долно Тлъмино, ко 
йто обвхаща селата: Бран 
ковци, Зли дол, Бистър, 
Рикачево, Ярешник, Назъ- 
рица, Доганица, Голеш, Ка 

' раманица, Горно Тлъмино, 
където работят две учили
ща за долните класове (от 
деления) и Долно Тлъмино 
започнаха да провеждат в 
дело горното решение на 
гтюосЬконФетзенпията. Учи
телят от Долно Тлъмино 
изнесе лекция по роден е- 
оик като същевременно сбу 
чаваше и останалите три 
класа. След методическата 
единица, той изнесе доклад 
на тема „Начално четено 
и писание”, който беше пря 
ко свързан с методическа
та единица.

такива методически едини 
пи и доклади ще бъдат от 
значителна полза особено 
за младите просветни ра
ботници.

Д. 1^С!Д п Лй ш юга 

ш „дисциплина"то основно средство за за
познаване със света и него 
вата действителност, за 
по-нататъшното Учителите от .жонстаитовао сам”, „учиоии- 

це су почистене”, „напуста 
не дежурства ’ и пр. Толко

гимназия
та и основното училище в 
Димитровград водят „кни
ги на дежурства”, в които 
дежурните учители внас
ят свои забележки по 
шение на ученическата ди 
сциплина през деня. Няма 
да говоря 
поестрелки, които 
щат в тези книги,
целесъобразността 
въведение (поне въз

Учителите също така ра 
згледаха и други Еъпроси. 
Те взеха решение учени
ческите кухни да започ
нат с работа.

развитие 
на детето, за изграждането 
на езиковата му култура 
и за овладяването на други 
езици.

ва пъти се е подчертавало, 
че просветните работници 
трябЕа да се борят за чист 
език: български или сър
бохърватски.
Енимание трябва да се объ 
рне на българския език, за 
рне на блъгарския език, за

администрацията

Л. С. отно
На срещата бяха разгле

дани и други въпроси от 
възпитателно-образовател
ното дело. Бе изработен и 
приет обстоен план за бъ
дещата работа на професи 
оналния актив на гтросвет- 
ните работници от лтобат- 
ския район. Според плана, 
всеки просветен работник 
ще изнесе по една методи
ческа единица и по една бе 
седа.

Особено
Обоазовение 

на възоястните 
в Димитровград

за вербалните
се сре- 

нито за
щето
(вътрешна) по начало тряб
ва да се води на български 
език. Получава се впечат
ление, може би това не е 
точно, че въпросът за по
добрение на езиковата кул 

на сляпа

на това
осно

ва на прочетеното там) за- 
щото това е

да работи вечерно подгови 
телно икономическо учили 
ще, в което ще се обуча
ват възрастни хора. За о- 
формяване на това учили 
ще разисква общинското 
синдикално вече, а култур 
ню-просветната 
взе окончателно решение 
за образуването му, в рам 
ките на Народния универ
ситет. Записването е вече 
към края. Лекциите залоч 
наха.

компетенция 
на педагозите. Думата 
е за езика, на който се 
те, за грубите грешки, ко 
ито се допускат и които не 
ппавят чест на

ми
пи-

тура се запраща 
линия",' като че ли това не 
е основен фактор на всяка 
култура и всяко образова
ние. Разбира се, това не се

преподава

онези, кои- 
под за-По споменатите въпроси 

се изказа и просветният съ 
ветник Илиев, който

то са се подписали 
бележките. От

общност
една страна, 

става дума за дисциплина
та на учениците, 
га стлана, се

присъ 
и да- 
по из

ствур.аше на срещата 
де редица пояснения 
вестни проблеми.

а от дру 
забравя, че 

дисциплина на

отнася до онези 
тели, които правилно 
служат било със сръбския, 
било с българския език.

Но, да повторим основно 
то: ако се изисква дисципли 
на от учениците, трябва да 
се изисква дисциплина и 
ст учителите, когато става 

пи сме

си
трудовата
учителите изисква 
лежат нужните усилия, 
то писмеността им

В досегашната 
професионалният

те да по 
що

си работа
След това присъствува- 

шите се изказаха по реди 
па въпроси както по отно 
шение на методическата е- 
диница, 
клада.

актив на 
просветните работници от 
любатския район

Отварянето на това учи 
лище предизвика голям ин 
терес между хората в Ба- 

особено между 
които нямат

да дос
тигне нужната висота. То 
на се отнасясе показа 

за като примерен по добре 
организираната си работа.

и до тексто- 
на сръ- 

на български 
срещат такива

силеград, 
служащите, 
завършено средно образо-

Еете
бски и 
език. Там се 
изрази: Звоно йе било...”,

така и по до- 
Прйсъствуващият 

просветен съветник се из- 
_,каза. че

писани
__ тяхната
Никакви оправдания 

могат да

дума за 
ност. 
по този въпрос не 
се вземат предвид.

Стоичко Андонов, учител 
Горна Любатаустройването на вание.Глава (дърво) л- Vд. Донков —


