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ВЕСТНИК ЗАГ обществено—политичючкм И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА А В ДО ХУМО ПО ПЕРСПЕКТИВНИЯ ПЛАН

Югославия става 

леко и
развита страна, която но 

по-бързо ще решава своите проблеми
На състоялата се прес

конференция е Секретариа 
та за информации при Съ 
юзното изпълнително вече 
членът на Съюзното изпъ 
лнително вече и председа 
тел на Отбора по перспек
тивния план Авдо Хумо 
изнесе основните каракте- 
ристики на проекто-плана.

В началото на своето из
явление другарят Авдо Ху 
мо изтъкна, че постигнато 
то равнище в развитието 
на материалните произво
дителни сили дава възмож 
ност в предстоящия пери
од да се разчита на твър
де динамично и интензив
но стопанско развитие. 
След като подчерта, че 
през изминалите четири го 
дини е осъществена най- 
голямата част от задачите, 
които постави досегашният 
петгодишен план и че са 
отстранени много диспро
порции, появили се в по- 
раншния период, Авдо Ху 
мо каза, че досегашното ра 
звитие изтъкна нови стру
ктурни промени по-голе- 
ми по-обем и качествено по 
чти нови задачи, които по. 
своята сложност и напрег
натост превъзхождат зада 
чите, които решаваше до- 

петгодишен

мишлени отрасли, 
съчиняват основата на съ
временна и стабилна про
мишленост на по-висш уро 
вен на развитие. Във връз 
ка с това, в проекто-плана 
се забелязват няколко ос-

възможност в предстоящи ~* внедряване на съвременн- 
те години националният ата техника, технология и 
доход на глава ог населе- модерна организация в про

изводството, на което про- 
екто-планът отдава особе
но внимание.

Значителен принсс за у- 
величаване производител
ността на труда трябва да 
се очаква също така ст пре 
дприемането на мероприя
тия за подобряване н:ч ква
лификационната структу
ра на работната ръка и о- 
бразоването на кадрите из
общо. Счита се, че през пре 
дстоящите пет години ще 
бъдат нужни нови 85,000 
кадри с виеше и полу-вис- 
ше образование, 170,000 
лица със средна про
фесионална
над 80,000 висококвалифи
цирани и около 325,000 ква 
лифицирани работници.

които селското и горско стопанс
тво. Производството на за
хар трябва да се увеличи 
от 287,000 на около 500,000 
тона, производството на фу 
ражни храни от 900 000 на 
един милион тона.

Такава производствена о- 
риентировка води към про 
мени в структурата на про 
мишленото производство, и 
то по посока на неговото 
приближаване към онова 
равнище и структура, кои
то са характеристични за 
развитието на една индуст 
риална страна. Такива це
ли на плана изискват и зна 
чително увеличение на ка
питаловложенията в про ми 
шлеността, които в предсто 
ящия период трябва да въ 
злизат средно на над 400 
милиарди динара годишно, 
по отношение на средно о- 
коло 200 милиарди динара 
през изтеклия четирегоди 
шен период. С удвояване
то на капиталовложенията 
в промишлеността се съз-' 
дават реални условия в 
предстоящите години да се 
извършат качествени и 
структурни промени в про
мишленото производство.

За предстоящите години 
трябва също така да бъде 
характеристично успоред
ното увеличение на селско 
стопанското производство, 
с извънредно интензивно 
развитие на животновъдст 
вото и суровинната основа,

която овъзможава това раз 
витие. При изработката на 
цлана се е разчитало, че с 
увеличените вложения ще 
се превъзмогне днешното 
състояние и че ще се нап
рави качествен скок, кой
то трябва да доведе до то- 
ва-социалистическият сек
тор да доминира в селско
то стопанство.

Спирайки се на въпроса 
за съобщенията, др. Авдо 
Хумо подчерта, че в пред
стоящите години железопъ 
тните съобщения трябва 
да бъдат по-ефикасни и 
съвременни. Освен изграж 
дането на железопътни ли 
нии се предвижда и изгра
ждане на над 4,000 киломе 
тра модерни пътища.

ПРЕЗ 1965 ГОДИНА ОКО 
ЛО 600 ДОЛАРИ НАЦИО
НАЛЕН ДОХОД НА ГЛА
ВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

Изхождайки от такова 
развитие в проекто-плана, 
разчита се със средно го
дишен темп на увеличение 
на обществения продукт 
от 11,4, респективно на на
ционалния доход от 11,2 на 
сто, при което се предвиж
да промишленото произ
водство да нараства с 13 на 
сто, а селскостопанското с 
7,2 на сто. Досегашните у- 
силия, както и предвиде
ните темпове на бъдещото 
стопанско развитие, дават

нието да възлиза между 
550 и 600 долара срещу 350 
до 400 долара на колкото 
възлизаше до сега. С та
къв национален доход Ю- 
гославия става развита 
страна, коята по-лесно и 
по-бързо ще решава своите 
проблеми, отколкото до се 
та.

След като подчерта, че 
предвиденият ръст на об
ществения продукт и наци 
оналния доход означават 
всъщност продължение на 
темповете осъществявани 
през изтеклия период, Ав
до Хумо се спря на въпро
са за производителността 
на труда.

Проекто-планът, казва 
той, предвижда, че предви 
деното развитие в предсто 
ящите години ще бъде съ
провождано от по-бързо у- 
Ееличение на общата обще 
ствена производителност 
на труда. Планът разчита

потготовка,

От друга страна, .счита 
се, че средно годишно ще 
постъпват на работа 
200,000 ноеи лица, 
по своя обем надминава сре 
дния годишен приръст на 
активното население. Това

над
което

АВДО ХУМО със средни темпове на уве
личение производителнос
тта на труда в стопанство * значи, че ще се стигне до 
то на обществения сектор 
с 6,8 на сто срещу 5,7 на 
сто през последните годи
ни. Условията за такова

новни посоки на развитие 
на промишлеността. Бъде
щото производство на су
рова стомана трябва да се 
увеличи от 1,4 милиона то 
на през 1960 год. на 2,3 ми 
лиона тона през 1965 годи

намаление участитео на 
селскостопанското населе
ние в общия брой на насе
лението в нашата страна и 
то от около 50 на сто през 
1960 година на 42 на сто 
през 1965 година, с което

сегашният 
план.

Въпросът за обществе
ния стандард, каза по-на- 
татьк Авдо Хумо, на това 
равнище на производство, 
което предвижда планът, 
се поставя като първо усло 
вие за по-голяма произво
дителност на труда, успе
шно приложение на тех
никата, зя т ото само на е- 
дно равнище на по-висок 
обществен стандард е въз
можно л да се организира 
производство на по-висок 
технически стандард. Ос
вен това, развитието на 
производителните сили на 
равнището, което предвиж 
Да планът, изисква по-го- 
лем, по-широки и по-каче
ствени инициативи, както 
<тг отделни лица, така и от 
трудовите колективи, кое
то предпочита и по-голяма 
стимулативност в работата.

равнище на производител
ността на труда се нами
рат в стимулативните еле 
менти на нашата стопанска 
система и в

на.
Развитето на химическа

та промишленост в предсто 
ящия период трябва да за 
еме значително място в це 
локупното промишлено ра 
звитие, защото

по -широкото (Следва на 4 стр)

Общинска отчетно—изборна младежка конференция в Димитровград
нейните

получаватпроизведения 
все по-голяма роля в модер 
ната технология на произ

ВСЕСТРАННО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИ
ЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА КОМУНАТАПоради това севодство. 

предвижда производството 
на вискозни и синтетични На 11 декември в Димитровград се състоя общинска от

четно-изборна конференция на Народната младеж на коя
то бе отчетена досегашната дейност на Общинския комитет 
на Народната младеж и избрано ново ръководство.

На конференцията присъствувача 118 гешьгл. прелета 
вляващи акганигг на Народната младеж п димитровградска 
та комуна и значителен брой гости, между конто Тодор Сла 
вински. секре-чф на Околийския отбор на ССРН в Ниш н съ 
юзен народен представител, Радое Стефановнч, член на ЦК 
на НМ, Живоин Аранджелович, член на секретариата на ОК 
на НМ, представители на масово-политическите организации 
от града и на ЮНА.

Отчетен доклад за работата на Общинския комитет и 
цялата организация в общината през отчетния период меж
ду петата и шестата конференция изнесе земстник-предсе- 
дателЩ на общинския комитет/ на Народната младеж — На 
цко Тончев.

60 низови организации на 
НМ, в които членуват 1737 
младежи и девойки. От тях 
37 актива работят на село, 
17 в учебните заведения и 
6 в предприятията. В тече
ние на отчетния период са 
приети 340 нови членове, 
предимно ученици от осно 
вните училища навършили 
14 години. За да бъде рабо 
тата в активите по-добре 
организирана, общинският 
комитет, в съгласие с око

лийския комитет, ще орга 
низира местни комитети.увеличи отвлакна да се

22.000 на 41,000 тона, на из 
куствени маси от 14,000 на
60.000 тона, на изкуствени 
торове от 280,000 на над 2 
милиона тона.

НЕДОСТАТЪЧНО КНИГИ 
ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТ 

НА РАБОТА

Идеологическо-политиче 
ската работа в младежката 
организация се състоеше 
повече в изнасянето на ска 
зки на политически теми, 
разработване на материали 
от конгресите и пленумите 
на общетвено-политичес- 
ките организации у нас, ра 
зработване на по-значител 
ните речи и трудове на дт» 
ржавни и партийни ръково 
дители, устройване на по
литически информации. В 
някои села активите орга-» 
низирали слушане на ради 
о-новини. В идейно-полити 
ческата работа на младеж
ките активи на село особе
но ползотворна е помоща 
от страна на учителите. С 
плодотворната си идейно- 
политическа работа между, 
най-добрите се изтъкват ак 
тивите в селата: Каменица, 
Смилопци, Поганово и др.
(Продължение на Младеш- 

ка стр.)

Проекто-планът пердви- 
жДа и разширяване на про 
изводството в машиностро 
енето, металната и елект-
ропромишлеността,
бено на машини за проми
шлеността и рударството и 

35,100 на 66,000 тона, 
инсталации 

от 7,000

а осо-

ХАРМОНИЧНО РАЗВИ
ТИЕ НА ВСИЧКИ СЕКТО
РИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

СТОПАНСТВО

След като обрисува длето от 
на машини и шното международно поло 

жение, той се спря върху 
план на об- 

и задачите на На-

за строителството 
на 15,000 тона, на генерато 

мотори от 8,300 на
перспективния

Бързо и стабилно разви
тие на производителните 
сили може да се осигури 
само ако пропорционално 
се развиват всички секто
ри на общественото стопан 
ство. Затова проекто-пла
нът набляга върху ускоре 
ното развитие на ония сто 
пански области и отрасли, 
които досега изоставаха, а 
които имат решаващо зна
чение за съгласуване раз
витето на стопанството.

Производствената струк
тура ще характеризират, 
преди всичко, доминира- 
тцото участие на ония про-

ри и
18,000 тона. Предвидено е 
също така и значително у 

автомобили

щината 
родната младеж във връз
ка с него. Перспективният 
план на общината предвижвеличение на 

от 12,000 на 30,000 броя, на 
от 68,000 на

да увеличение на каггитало 
вложенията с 9,5, които ще 
се изразходват предимно 
за развитието на промиш 
леността и рударството, та 
ка че през 1965 година ще 
се промени и структурата 
на комуната т. е. промишле 
ността ще заема 56%>, а сел 

стопанство 44%>.

хладилници 
.300,000 броя, на телевизори 
от 15,000 на 100,000 броя.

С оглед на увеличението 
на селскостопанското прои 
зводство и на разширяване 
то на вътрешния и външен 

значителца динамипазар,
ка на развитие в предстоя
щия период трябва да 
и ония промишлени отрас
ли, които се опират на пре 
работката на суровини от

ското
В доклада се казва, че на 

територията на димитров
градската община работят

имат
Група делегати в разговор



БРАТСТВО2

Телеграма на Събранието на 

конгоанскаша Провинция Ка
сай до йрезиденша Тишо

НО ЖЛУЦАРОА^тпШШ1ЧС0

РЕЧ НА КОЧА ПОПОВИЧ ПРЕД 

СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ 

ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В КОНГО
Президентът на Републи 

ката Йосип Броз Тито е по 
лучил от Събранието на 
конгоанската 
Касай телеграма със след
ното съдържание:

от онова, което органите на 
Обединените нации правят 
в Конга.

Искаме моментално да 
бъдат разоръжени Мобу то 
вите и Касавубовите мете
жници. Народът подкрепя 
Председателя на правител
ството Лумумба, който е- 
динствено може да го пред 
ставлява. Решени сме ре- 
шиелно да работим, за да 
запазим личността на Лу
мумба и на нашите парла
ментарни.”

провинция

браното правителство, ко
ето не се харесваше на ка- 
лониалните кръгове, защо 
то се надяваха, че ще запаз 
ят своето влияние в Кон-

На заседанието на Съве
та за сигурност от 12 декем 
ври говори държавният се 
кретар на външните рабо-

нго и международните отр 
яди под нейно ръководство 
да поемат цялата отговор
ност за сигурността и нор 
малния живот в страната 
докато отново не се създа 
дът условия за нормално 
функциониране на консти 
туционните органи, а след 
това и на националните въ 
оръжени сили на Конго.

„Като първа необходима 
крачка на такава еиергич 
на спасителна акция иеоб 
ходимо е, както вече казах, 
веднага да се освободи пре 
дседателят на централното 
правителство Патрис Лу
мумба и всички останали 
незаконно арестувани вода 
чи на политическия живот 
в Конго.

За да се осигури в бъде
ще последователна полити 
ка на съответните фактори 
на ОН в Конго, на нас ни 
изглежда, че би трябвало 
в самия Конго да се създа 
де един нов съвещателен 
орган, в който би трябвало 
преди всичко да влезат 
представители на държави 
те от самия африкански ра 
йон”.

„Провалът на независи
мостта и сузеренитета на 
Конго —• продължи той — 
под ударите на чуждестра 
ината интервенция, а в пр 
исъствието на силите на

свото и териториалната ця 
лост на страйата.

В активността на споме
натите органи на ООН, ос 
вен крайната и често пъ
ти неразбираема мудност и 
нерешителност, като база 
и като оправдание за тях, 
се появи политиката на та 
ка нареченето „невмеша- 
телство във вътрешните 
работи на Конго” или „за 
читане на неговата сувере 
ност”.

„Два милиона жители от 
провинцията Касай, които 
ние представляваме чести 
ти на вашия представител 
в Съвета за сигурност на 
енергичното становище във

съ-

го”.
Това положение, продъл 

жи Коча Попович, критич- 
! но и поразително за наро 

да на Конго, е опасно за 
мира и авторитета на ОН в 
Африка и в света. Затова 
страните участнички е си 
лите на ООН в Конго една 
след друга с право си пое 
тавят въпроса дали могат 

I и понататък да понасят и 
делят отговорността за по 
лежението, до което се сти 
гна поради безпрепятстве
ната чуждестранна интер
венция и поради фларган- 
тния разрез между начина 
на водене на акцията на 
ООН и решенията на Съ
вета за сигурност и Общо 
то събрание, които трябва 
да служат като основа”.

Говорейки по въпроса за 
арестуването на председа
теля на правителството Па 
трие Лумумба той каза:

„Патрис Лумумба е ръко 
водител на единственото 
легално правителство. Той 
същевременно представял 
ва признат вожд на най-

широкото национално-по 
литическо движение в Кон 
го и оличава борбата на 
своя народ за национална 
независимост. Подобно е и 
с другите арестуваш! ръко 
водители на конгоанския 
политически живот, члено 
ве на правителството, пар 
ламента и другите предста 
г.ителки тела. Когато е та 
ка, тогава е опасно заблу
ждение да се очаква, че е 
възможно какаото и да е 
умиротворяване, нормали
зиране и положително раз 
витие в Конго 
законните лидери и патри 
оти са подложени на’ пре
следвания и арести от стра 
на на узурпаторските влас 
ти, чиято единствена леги 
тимация е тая, че всестра 
нно ги подкрепят колони
алните сили и че са тяхно 
оръдие”.

След като подчерта, че 
това е причината поради, 
която Югославия и много 
други страни искат да се 
пуснат на свобода арестува 
ните лидери, 
вич се спря върху чужде 
странната интервенция в 
Конго. Във връзка с това 
той изтъкна, че Мобуту, не 
говите частни отряди, така 
нареченият „съвет на коми 
сарите” и други чуждестра 
нни експоненти от подобен 
род в отделните 
ции, представляват , опора 
на чуждестранната интер
венция.

връзка с последните 
бития. Ние сме смаяни от

По Повод Посещението на Де Гол в Алжир

Хиляди жертви
Необходимо е незабавно да 
бъде ликвидирана чужде
странната интервенция в 

Конго

За сериозността на съби 
тията най-добре говорят 
три сведения:

че президентът Де Гол 
съкрати своето пребивава
не в Алжир;

че са забранени няколко 
френски вестника с моти
вировка, че са нарушили 
държавната сигурност;

че е заведена строга цен 
зура.

И така от преди няколко 
дни, когато беше заведена 
цензура, не се знае вече ка 
кво се случва в тази стра
на, където шест години ве 
че се води истинска война.

Според съобщенията на 
чужде страните агенции в 
предградието на Алжир 
Белакуру, което преди ня
колко дни беше арена на 
те отново се опитали да де 
монстрират, обаче войската 
им попречила. Пстделения 
та на Легията на чужден
ците, войската и полиция 
та контролират предградие 
то, а по главната улица па 
траулират бронирани ко
ли. Съобщава се, че в гра 
да е отправен още един 
полк ст Легията на чужден 
ците, за да помогне на па- 
рашутистие, които наброя
ват около 12,000 души.

Поради строгата цензура 
няма точни сведения за 
броя на жертвите в Ал
жир. Според френски из-

,.Въпреки че югославско 
то правителство никак не 
е съгласно със сегашната 
политика и практика на ор 
галите на ОН в Конго и за 
напред ще се застъпва за 
изнамиране на градивни ре 
шения в Конго чрез пряко 
ангажиране на Организаци 
ята на ОН с цел да се спре 
отрицателният развой на 
събитията в Конго. А то
ва може да бъде постигна
то само с неотложно отстра 
няване на всички интервен 
циснистични сили и после
дици от тяхната досегашна 
акция.

Тъй като има някой ко
ито твърдят че в досегашни 
те резолюции задачите по
ставени на органите и сили 
те на ОН не са достатъчно 
ясни за да послужат като 
основа за енергична акция,

точници в досегашните стъ 
лкновения са загинали над 
80 и ранени около 1,500 ду 
ши. /Мароканското прави
телство, обаче е съобщило 
че броят на убитите еъзли 
за на няколко стотин ду
ши.

Кървавата алжирска се- 
дмица-както последните съ 
бития в тази медитеранс- 
ка страна нарекоха френ
ските вестници-Есе още 
продължава.Коча Поповнч

ти на ФНРЮ Коча Попо
вич, който подчерта, че ю- 
гославското правителство е 
следило и следи събитията 
в Конго с най-голяма загри 
женост.

След като припомни за 
известните становища на 
Югославия по въпроса за 
Конго, Коча Попович про
дължи:

„Няколко дни вече тук 
се водят разисквания за по 
ложението в Конго. По вре 
ме на тези разисквания 
някои упорито се стараеха 
сегашното развитие на по 
ложението в Конго да пре 
дставят като „стабилизаци 
я” на обстановката в та-

Събитията в 

Лаос
ОН в тази страна, би бил 
тежак

Бунтовническите войски 
иа генерал Носаван са на 
хлули в столицата на Лаос 
-Виентиан, където са се стъ 
лкновили със силите на 
капитан Конг Ле. След ар- 
тилериски двубой от двете 
страни на реката Меконг, 
войските на Носаван са вле
зли в града с един танк и че 
тири бронирани коли и са 
заели центъра на града.

Обаче както съобщават 
някои американски журна 
листи от Виентиан, войски 
те на капитан Конг Ле пак 
са заели центъра на града.

За сега не е 
броя на' жертвите, ма
кар че се счита че не е гол 

.. ям.

удар за бъдещата 
роля на ОН в международ 
ните отношения. Всички о-
ния, на които е при сърце

докото

зи страна.
„Това са по правило съ

щите ония, които, считай
ки че са осигурили и лега
лизирал!! своята интервен-

МАРОКОизвестен
Мароко е решил да изтег 

ли своите войски от съста
ва на силите на ООН в 
Конго. В 
Даг Хамаршелд се казва че 
тази

ция, сега най-силно говор- 
където им трябва, Киним Фолсена, който 

след заминаването на ми
нистър-председателя Сува 
кама Фума в Камбоджа, 
преЕезе функциите на пре 
дседател на правителство
то, е напуснал резиденция 
та веднага 
нето на боевете в града и 
за сега не е известно къде 
се намира.

ят там, 
че не смее да се позволи

телеграма до

нарушаване на конгоански 
я суверенитет”.

крачка е направена 
Поради това, че” Обедине 
ните нации пасивно гледат 
на драмата, която произти 
чат от своеволното аресту
ване на председателя на 
конгоанското правителство 
животът на който сега е в 
опасност.

Мобутовските шайки карат вързания Лумумба

тази роля би схванали по
ражението на ОН в Конго 
като тежък удар не само 
за конгоанския народ, но и 
за мира, равноправните от 
ношения в света и за всич 
ко онова, което е залегна
ло в Устава на ОН”.

Подчертавайки, че тези 
не могат никого това е въпрочем мнение ко 

ето ние не споделяме, тря
бва с по-прецизни директи
ви да се реши въпроса за 
мандата на ОН в Конго в 
съгласие с истинския дух и 
смисъл на по-рашните резо 
люции и с изискванията на 
сегашното положение. Се
га вече няма нито място ни 
то време за колебание в то 
ва отношение. Не са вече 
достатъчни никакви полум 
ярки и поемане на полуот- 
говорности. Субверзивните 
действия не могат да бъдат 
предотвратени с хубави ду 
ми, добри желания и с дек 
ларативно повтаряне, на ма 
кар иначе и най-възвише- 
ни принципи, но само чрез 
тяхното активно осуетява
не.”

аргументи 
да убедят защото тяхната 
„теза” е в остър разрез с 
фактите той продължи:

Коча Попо- след .започва-

,.Бруталната страна на 
в Конго еинтервенцията 

уперена не само против ко 
нгоанския народ, но и про 

независимостта и бъде 
развитие на цяла А-

ЗАСЛУГИ па СЛУГИТЕти в Подчертавайки, че са не 
обходими нови неотложни 
решения и мерки за остран 
яване на кризата в Конго 
Коча Попович на края ка

щото
фрика. Тя се опитва с вси 

' чки средства да осъществи
__ и до голяма степен вече
е осъществила — ликвиди 

на всички конститу 
инситиуции и фак-

провин-

рането 
циони
тори на свободно и нормал 
но вътрешно развитие

за:
Спирайки се на- въпроса 

силите на „Югославското правителза ролята на 
ООН в Конго, той каза:

„Принуден съм да кажа, 
че отговорните функционе 
ри на командата 
в Конго, задължени за про 
веждането на резолюцията 
на Съвета за сигурност и 
Общото събрание, не са из 
вършили своята основна за 
дача и основен мандат-лик 
видирането на интвервен- 
цията и вмешателството от 
вън и с помощта на закони 
ото правителство и народа 
на Конго да преодолеят тр 
удностите, 
от интервенцията, и да за
пазят независимостта, един

в ство твърдо се надява, че 
ни в случая с Конго ООН 
неще изневерят очаквани 
ята, които в този час цяло 
то човечество полага в нея. 
Поради всичко това, което 
казах, това значи поради 
сериозността на положени 
ето, получил съм категори 
чно нарежане 
правителство, което ме за 
това

Конго.
В Конго владеят, както 

свидетелствуват многоброй 
факти, пълна безреди 

Главни 
такова безза-

на ООН

ните
беззаконие.ца и

носители на 
коние са различни въоръ
жени отряди и частни „ар 
мии”, организирани, снаб- 

и финансирани
белгийските интер

Изтъквайки необходимо 
стта от незабавното ликви 
диране на чуждестраната 
интервенция и неутрализи 
рането отполитиката на вси 
чки въоръжени отряди и 
частни войски на територи 
ята на Конго, Коча Попо
вич каза, че единственият 
правилин изход е команда 
та на силите на ООН в Ко

от своето
от стдяни и изпрати тук — да 

поискам най-неотложно за 
седание на Общото събра 
ние на ОН, без оглед на ре 
шенията, които тук биха 
могли да се вземат”.

рана на 
венти и други чуждестран
ни колониални кръгове. Не 
посредствената цел на та
кава акция още от начало 
то беше уперена към ли- 

свободно из-

Крал БОДУЕН: Това пък е за послушния ти събрат 
Мобуту, зарад

предизвикани
преданна служба на кралството.

квидиране на



братство
3> .г

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА V КОНГРЕС НА ССРН НА СЪРБИЯ
Петият конгрес на Социа няват задачите на стопанс 

листическия съюз на сръб: кото и обществено 
ския трудов народ конста
тира, че Социалистически
ят съюз на трудовия на
род на Сърбия между Чет
въртия и Петия конгрес се 
е развил в мощна полити
ческа организация, която 
сплотява милиони гражда
ни в борбата за социалис
тическото развитие на на
шата страна;

на общественото самоуправ 
ление, за по непосредстве
но участие на трудещите 
се в ръководството на сто
панските и други организа 
ции и комуните, за по-пъл 
ното осъществяване на де 
мократическите 
трудовите «ора и укрепва
нето на социалистическите 
обществени отношения. На 
тази цел трябва да бъде 
подчинена и по-нататъшна 
та актвивност на организа
циите на Социалистичес
кия съюз и на останалите 
обществени организации за 
развитието на самостоятел 
«остта на трудовите колек 
тиви и разширяване на ма 
териалната база на органи 
те на самоуправлението в 
комуните.

Организациите на Соци
алистическия съюз трябва 
старателно да съглеждат и 
да се борят за отстранява
нето на всички бюрокра- 
тически и други пречки на 
активното участие на тру 
довите хора в управление 
то, както и да им помагат 
най-активно за по-ефикас 
ното осъществяване на те
хните права и задължения 
и да подтикват техния ин 
терес и инициатива за раз 
решаването на обществени 
те проблеми.

Организациите на Соци
алистическия съюз и всич
ки останали обществени ор 
гаяизации трябва да обър
нат по-голямо Енимание на 
въпросите за материалните 
и други условия на работа 
и живот на трудовите хо
ра, особено в градските и 
промишлени селища.

3. Организациите на Со
циалистическия съюз ще 
се заемат и за по-нататъш 
ното укрепване на полита 
ческото единство на нашия 
народ, борейки се решител 
но против всички чужди 
и антасоциалистически про 
яви, каквито са проявата 
на бюрократизъм, прими- 
тивизъм, изостаналост, шо 
винизъм и други.

Идеологическата и поли
тическа активност на Соци 
алиетическия съюз трябва 
да влияе върху формира
нето на мнения и гледища 
на гражданите, обяснявай 
ки проблемите, които все
кидневно изтъква общест 
вената практика. На това 
трябва, колкото се може 
повече, да послужат всич

ки средства на осведомява | ката работа на село, на по
не и масова пропаганда и нататъшното включване на 
учрежденията за идеологи 
ческо и обществено-иконо
мическо образование.

Организациите на Социа 
листическия съюз трябва 
повече да се заемат за подо 
брение на културния жи
вот- да въздействуват вър 
ху програмната ориентиров 
ка и качеството на култур
ната работа, да се борят за 
осигуряване на 
материални средства на ку 
лтурните учреждения и ор 
ганизации за масова култу

на гражданите за по-основ 
но разглеждане на пробле 
мите от отделните области 
на обществения живот.

Успешното развитие на 
Социалистическия съюз на 
трудовия народ налага не
обходимостта от по-натать 
шно укрепване на неговите 
ръководства.

разви
тие, които според петгоди
шния план за трудовото селячество в мо 

селскостопанскоследващия 
период трябва да се осъще 
ствят

дерното
производство, на 
по-дебър и културен жи
вот и на проникването и 
развитието на социалисти
ческите обществени отно-

неговия
в Народна републи

ка Сърбия.
Конгресът счита, 

бено внимание
че осо 

и всестра
нна политическа активност 
трябва да се посвети на о- 
съществяването на бързи 
темпове в увеличението на 
съвкупното производство и 
националния доход, особе
но в промишлеността и сел 
ското стопанство; на по-на
татъшното постоянно пов
дигане жизненото равнище 
на населението; на по-ната 
тъшното развитие на сто-

права на

шения на село.
Организациите на Социа 

съюз трябва 5. Социалистическият съ
листическия 
още повече да се развиват 

политически трибуни,
юз на трудовия народ на 
Сърбия и по-нататък ще се 
бори за укрепване на брат 
ствсто и единството на ю- 
гославските народи. Орга
низациите на Социалисти- 

и занапред

изтъква се, че основните
по-големирезултата на общественото 

развитие в този период се 
изразяват в извънредно бъ 
рзото нарастване на мате
риалните сили, в укрепва
нето на социалистическите 
обществени

като
на които ще разискват вси 

въпроси на нашата со 
политика,

чки
циали етическа 
организационно да укреп
ват и да се проширяват, за 
да осъществяват все по-пъ 
лно ролята на най-широка 
политическа организация в 
системата на общественото

ра. ческия съюз 
ще се борят за последова- 

провеждане в дело 
на нашата политика спря
мо националните малцинст 

по-нататъшно сбли-

Социалистическият съюз 
и останалите обществено-отношения, в те лноорганизацииполитически 
и занапред трябва да влия 
ят и подпомагат за по-успе 
шно и бързо развитие на 
образователната 
особено на професионал

на, за 
жаване 
лнности

самоуправление.
Общинските организации 

на Социалистическия 
юз трябва, колкото се може 
повече, непосредно да учас 
твуват в различните фор
ми на живота на комуната. 
Специално внимание тряб
ва да се посвети на по-на
татъшното развитие на мес 

организации на Со-

на всички национа 
живущи в Народ

на република Сърбия.
система,

съ-
ното образование, върху 
принципите и духа на ре
шенията на Съюзната на
родна скупщина, да под
помагат и подтикват раз
витието на научната рабо
та, организирането на про
фесионални и 
служби, както и свързване 
то на научно-изследовател 
ската работа с нуждите на 
стопанското и обществено

Социалистическият съюз 
на трудовия народ на Сър 
бия като неделима част от 
ССРН на Югославия, ре
шително ще се бори за за
пазване независимостта на 
социалистическа 
вия, за равноправно сътру 
дничество между народите 
и държавите върху прин
ципите на активното миро 
любиво съвместно същес
твуване и заедно с прогре 
сивните сили в 
мир, прогрес и социализъм.

Югосла-научни ните
циалистаческия съюз, кои
то действуват в рамките на 
жилищните общности и ме 
стните отбори. С разширя
ването и укрепванетоДеловият президиум на Конгреса наразвитие.

Социалистическият съюз 
трябва да посвети спецал- 
но внимание на политичес-

подружниците, секциите и 
другите форми трябва да 
се овъзможи събирането

раввитаето на системата на 
общественото самоурправле 
ние и укрепването на брат 
ството и единството между 
югославските народи; 
приема отчетния доклад 
на Главния отбор и докла
да на другаря Йован Весе
линов, които определят за 
дачите на Социалистичес
кия съюз на трудовия на
род ка Сърбия в предстоя
щия период;

изтъква се, че активнос
тта на Социалистическия 
съюз на трудовия народ на 
Сърбия и занапред ще бъ
де насочена към провежда 
не в дело решенията на Пе 
тия конгрес на Социалисти 
ческия съюз на трудовия 
народ на Югославия.

Изхождайки от това и 
разискванията по отчет
ния доклад и по доклада, 
Конгресът специално изтъ 
ква:

ланската система, особено 
на системата на разпреде
лението и на постепенното 
отстраняване на постъпки
те, причините и последици 
те на ненормално големи
те несъответствия между 
отделните отрасли на стопа 
нството; на по-нататъшно
то ускорено стопанско раз 
витае на неразвитите об
ласти.

Организациите на Социа 
листическия съюз на трудо 
вия народ на Сърбия тряб
ва да въздействат целите и | 
задачите на обществения 
петгодишен план да намер 
ят израз в плановете и про 
грамите на стопанските о- 
рганизации, комуните и о- 
станалите политическо-те
риториални единици и да 
придвижат и активизират 
всички политически и об
ществени организации за о- 
съществяване на тези зада 
чи.

света за

Силексът от Черни връх превъзхо
жда африканския

пейския пазар се обърща 
към Югославия, чийто си- 

вече се изнася в Ита-

чен Джгури. Шляката съ
държа значителен процент 
олово, бакър, цинк, желя
зо, манган, магнезиум, ан
тимон и калиум.

Черни връх, вулканичес 
ки конус югозападно от 
Кратово, в 
надморска 
1115 м. до неотдавна беше 
познат по събора който се 
провеждаше на самия вр
ъх на конуса и по боевете 
водени между сръбската и 
турската войски през 1912 
година.

На Черни връх се забел
язват също така следи от 
стари минни работа: огром 
ните пластове от шляка вод 
ят потекло от времето на 
римското, византийско, сръ 
бско и турско рударство. 
По тези пластове, които се 
преценяват на 30,000 тона, 
целият този край е наре-

лекс
лия, Англия, Гърция идр. 
Силексът се употребява в 
керамичната промишлено 
ст при смилянето на кера
мичната маса за изработ
ката на порцулан, след то
ва при производството на 
феросилициум за получа
ване на кварцов прах, а у- 
петребява се и в 
металната промишленост. 
От него се правят воденич 
ни камъни, точила, шмир-

Македокия, с 
височина от

Черни връх се образу
вал ст избухването на вул 
каническа маса. Установе
но е, че в състава на плани
ната влизат неизчерпаеми 
резерви от силикати с зна 
чителна твърдост, а тук-та 
ме се среща и опал.

химико-

Доскоро европейската 
промишленост познаваше 
само африканския силекс 
от Белгийско Конго. От на 
чалото на експлоатацията 
на кратовския силекс, евро

гелхартия и др.
Основата на политическа 

та активност на Социалис
тическия съюз на трудо
вия народ на Сърбия в 
Предстоящия период съчи

Недалеч от Картово ще 
бъде построена фабрика за 
преработка на силекса от 
Черни връх.

2. Социалистическият 
съюз на трудовия народ на 
Сърбия ще съдействува за 
по-нататъшното развитие

ми. Въпреки обшиг*иоСтта, в си, се проявяват и различни съществено значение за соци та на вмешателство във вътре
деклерацията е най-малко ка- възгледи и становища. Оттам ализма в съвременния свят. Не шните въпроси на Югославия,
зано за съществените въпро. московската декларация не е е считало за сходно да спо- Декларацията на московското

съвещанието на КОМУНИСТИЧе- си на съвременното социалис- лишена от противоречиви мне мене когото и да е, макар че е съвещание обаче се е опълчи
^ тическо развитие вътре в со |НиЯ1 Същевременно прртиво- цзвеснто, че мотивите и пово- ла срещу ръководството на на

речивите и компромисни изво дите за провеждане на така шето движение и страна. С
Изобшп московската „„клапа ди посочват и това. че автори важно съвещание са тъкмо в това тя грубо се е намесила

иГлГм!! те на деклерацията не са би- тези девиации, становища и във вътрешните въпроси на
йппй „ППЙЖ»„„ V? * ЛИ готови да се счепкат с дей практиката на някои партии, съюза на югославските кому-
цРгтилич^пеп °браб°т^ат? ствителните проблеми, които преди всичко на Китайската нистн и на Югославия. Няма-

Публикувана е декларация- ализъм и са дадени оценки на ните въпроси™ в * зн^ителна съществуват в социалнстичес комунистическа партия. Логич ме намерение да

?5€и1Н€€и"г1!
еква. Съдейки по времетрае- та между социалистическите действува и как трябва да се питализма- Много по з а иг л ма страна, тогава тя «е се спо лбокото доверие на нашите а
нето, броя на застъпените пар страни и между комунистичес поставя спрямо определени но’ и за разВ1,т'1ст° а меНава- Когато пък се касае роди. Не считаме за нужно Д
тии (81 партия), големината ките партии; фиксирани са ос проблеми, които иначе се явя ализма по-полезно е да се ' за една по-малка страна, в слу доказваме на никого от де
на текста, по разглежданите „вените насоки в активността ват в твърде разнообразни фо Глеждат и остран'пвадчая за социалистическа Юго- „ защо е безплоден както в ^
въпроси и проблеми и изнесе „а комунистическите партии. рми в различните страни и ча яви- които Е социалисти'ческия славия тогавз всичко е позво налото. така и днес. всеки о-
ните становища, това е, несъ- конто 0ще не се намират на ’сти на света. В нея прогресив СВЯт спират разв,'т"ет „ лено- Къде са ТУК принципите пит да се откъснат нашето ръ
мпено забележителна среша, власт както в развитите, така Ните „ приемливи идеи и мне най-малко може Да се пости- за равноправни отношения ме ководство и Съюза на кому-
чиято деклерация неще оста- „ в новоосвободените страни; „ия по важните проблеми на гне с ' 'I ^шо ЖДУ великите и малк11 изобщо кистите от народа. Това не е,
не без политически последици отново е формулирано стано- съвременното развитие са сме които е бюоо а отделно в социалистическия както нашата действитедруго освен отстъпка на оюро свят? Очевидно е, че с такава не един път .V доказа, само

кратическите и лъжереволюци декларация московското съве безплодна работа, но и екла-
по публицитета, с който до се родите в колониите; станови- и отрекло и различни фрази, ^'1ДН .1,^ сошш^ щание не Д°пРинася за превъз тантен пример на за™ар’1”в
га беше съпроводена деклера щето спрямо социалдемократи „ лъжереволюционни лозунги, движеВ |С’ д ччгттт могването на т03и проблем, но чи пред фактите в Югославн
цията, изглежда, че нейните ческите партии и другите ра- Чиет0| ИЗТъкване свидетелст- листнческа страна а .астта нагтротив 0щс повече го задъл и доказателство за съществу
автори й придават твърде голя ботнически организации. На вува за силата на догматнч- отДекларацията, т с еци бочава и изостря. От една ването на нежелание м е
мо значение, представяйки я „„„го меСта се набляга за еди ните гледища в отделните ко- алш> се занимава се Югосла- страна искат да дискредитират схване и онова най-основното
като по-траен и не само поли нство на страните от социали муннстически партии.
тически документ. С това ве- етическия лагер и се апелира __ Съвещанието е считало за
роятно се цели да се компен- за единство между крмунисти С това самият документ по- напълно нсосновано
зира действителният ефект на ческите партии. Дефиниран е казва, колко процесът на пре- 0бСИПе Югославия с такива 
положените усилия на автори социалистическият лагер. Тре- ^рмяваме на °бществого е х които ни „ай-малко не 
те не само политически да пре тират се проблеми за война- сложен и изправен пред раз а чест на събранието на
ценят, но и теоретически да Де та и мира, проблеми на съв- лични схващания и навици, ко което не се владее в името на
финират съвременния свят, съ местното съществуване, разо. ито могат да задържат движе което ояха представени толко След идването на делегаци- работническата класа, но са-
битията и явленията в него, ръжаването. Дава се оценка нието напред, ако не се води ва страни, партии и движения, ята на Съветския съюз в Бел мата работническа класа уп-
перспективите и задачите на на процеса на разпадането на упорита и безкомпромисна бо обаче с нито една дума то не град’ 1955 одина, и откритото равлява.
развитието. колониалната система, дефиии рба за превъзмогване на отри гппмрНпвп поотягонистите ня признаване на грешките в до- в декларацията се изразява

В документа обширно са из ра се отношението към стра цателните схващания, явления с *• и,в тогавашната политика спрямо „ съмнение за съдбата на при
ложени мнения за съвременни- ните от Азия и Африка, които и практика. В този сложен про очевидните девиации в трети Югославия, можеше да се оча
те условия на борбата за соци- неотдавна станаха независи- цес, поради различни интере- рането на някои проблеми от ква, че ще престане практика

По повод заявлението на

ските н работнически партии 

в Москва
циалистическите страни.

и в социалистическия лагер, и вището на комунистическите сени със становища, конто раз 
в останалия свят. Ако се ст»ди партии спрямо борбата на на- витисто вече е превъзмогнало

(Югославия; а от друга-неточно в нашето развитие, в което* 
представят политиката на дру успешно се претворява 
ги. И едното и другото само тта в името на народа 
хвърля нелепа светлина върху власт на народа, в което ръко 
цялото съвещание и неговия водството не е режим, в което

Партията не е трансмисия, в

вия е тъкмо такава.
влас-

във

основен документ.

(Продължение на 4 стр.)
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БЕЛЕЖКИ ОТ ЕДНО СЪБРАНИЕ 

НА ИЗБИРАТЕЛИТЕИзявлението на Леда Хумо за новия 

перспективен план
VI /■ ■г* л•;<

комуналния съвет предло
жените улици имат дължи 
на 1300 м.; а нужни са 1250 
куб. м. камъни, 650 куб. м. 
дребни камъни, 650 куб. м. 
куб. м. пясък.
След изчерпателните рази 
еквалия бе взето решение 
за самооблагане на гражда 
нито с по 6 трудодни, за ко
ето гласуваха всички при- 
съствуващи.

Още по-динамичен бе 
сборът около избора на чле 
нове за училищния отбор, 
който трябва да съчиняват 
13 членове. Една част от 
тях бе избрал Околийски
ят народен отбор, докато 
друга част предстоеше да 
избере събранието на изби 
рателите. Съществуваше 
листа на кандидати. Но пре 
ди това беше направена ед 
ьа грешка, през кояго из
бирателите не можаха да 
минат. Старият училищен 
отбор не си даде отчет за 
работата в разрешаването 
на проблемите в гимназия 
та, като най-висша учебна 
институция в комуната. 
Преди да се пристъпи към 
избора на-нов училищен от 
бор отчетът на досегашния 
отбор беше необходим, кое 
то присъствуващите изби
ратели оправдано търсеха. 
Имаше и други мнения. Во 
рбата на мнения е нормал
но явление в нашето обще 
ствено управление. Но още 
пс-оправдано е изкането на 
отчет за изтеклия манда
тен период, което е ежедне 
вна практика в нашето об 
ществено управление. Ня
кои от гражданите може 
би са имейли критически за 
бележки за работата на до 
сегашния отбор, може би 
той е бил неактивен, а .-то
ва значи, че общественото 
управление в тази институ 
дия не е било достатъчно 
застъпено.

телни данни за коя улица 
колко трудодни трябва да 

: се вложат; колко пясък, ча 
къл трябва да се докара, 
келко кубика пръст да се 
изкара ипр. Това старател 
но приготвено предложе
ние облекчи събранието да

На 8 т. м. се състоя съв
местно събрание на избира 
телите на двете изборни е- 
диници в Димитровград. 
На дневен ред бе изгражда 
нето на комунални обекти 
в града през 1961 година и 
избор на членове в учили
щния отбор на гимназията. 
Сериозността на въпросите 
заслужаваше по-голямо по 
сещение от страна на граж 
даните, макар че присъс- 
твуващия брой задоволява 
ше нормите определени от 
Закона за народните отбо-

ето представлява, увеличе
ние от приблизително 85 
на сто. Проекто-планът пре 
движда изграждането 
500 хиляди нови жилища, 
от което в градовете и град 

селища около 350 хи 
ляди за пет години. Този 
брой на жилища представ 
лява около една трета от 
общия жилищен фонд в 
градските и промишлени 
селища.

(Продължение от 1 стр.) ] икономическа политика. 
Югославия ще изгуби своя 
та предимно аграрна хара 
ктеристика.

В продължение на своег 
ю изявление др. Авдо Ху 
мо се спря на въпроса за 
развитието на неразвитите 
области като подчерта, че 
развитието на тези области 
хце бъде по-бързо, както 
по отношение на изтеклия 
период, така и по отноше- 
ние на останалите области.
Високият ръст на жизнено 
то равнище представлява 
траен елемент на нашата

икономинска политика

Интензивните темпове 
на увеличение на личното 
потребление ще дадат въ
зможност за качествено по 
добрение на неговата стук 
тура. Предвижда се, че 
през 1965 година ще се на-

на

получи пълна представа за 
обема на работата, която 
трябва да се извърши за у 
реждането на града през 
1961 година. Понеже общи 
ната не е в състояние да о- 
безпечи материални сред- 

бе предложено работа 
се извърши въз осно 
самооблагане на гра 

обема на

ските
мали участието на разхо
дите за препраната в об
щото лично потребление 
от сегашните 42 на сто на 
пс-малко от 38 на сто. Така 
например трябва да се у- 
величи консумацията 
месо на глава от населени 
ето от 29 на 41 килограм, 
на плодове от 47 на 68 ки-

егва, 
та дана

ри.Интензивното развитие 
на личното потребление и 
на обществения стандард 

предвижда в

мест
на ССРН 

изнесе

ва на
жданите.Спсред 
работата, ш.ято трябва да 
се извърши за уреждането 
на въпросните улици, бе 

самооблагане

Председателят на
ната организация 
Михаил Тодоров 
проекто-план за уреждане 
}го, поправките и изгражда
нето на улици в града. Ръко 
Бодейки се от плана на ко 
муналния съвет, той лред- 

изграждането на 9 у 
изчерпа-

какъвто се 
предстоящите години, що 

възможност за създа 
на още по-благопри-

предложено
даде 
ване
ятни условия на живот и 
работа на нашите трудови

6 трудодди, за да сеот по
изпълнят предвидените ра

ложи 
лици, като даде боти. Според преценката на

■5!В
жители ще се па-хиляда 

дат по 8 леки коли и 33 мото 
циклета, т. е. по югославски 
те пътища ще кръстосват 
160,000 леки коли и 600,000 

Всъщност,

жители.Все по-интензивното про 
пътнически Родното производство на 

автомобили заизводство на 
автомобили и мотоциклети

Корпусите на новата фабрика за гумени ннтн Димитровград пътнически 
почна през 1955 година, а 
от година на

Като резултат на цело
купното предвидено разви 
тие в предстоящия период 
трябва да дойде до по-на
татъшен интензивен и ста
билен ръст на жизненото 
равнище на населението. 
Проекто-планът предвижда 
през предстоящите пет го
дини увеличение на лично 
то потребление със средно 
годишно нарастване от 8,8 
на сто, респективно на гла 
ва от населението с 7,5 на 
сто, а увеличение на обще 
ствения стандард с 13 на 
сто. Предвиденото увеличе 
ние е толкова по-значител

лограма, на захар от 15 на 
26 килограма итн. У части 
ето на промишлени произ 
ведения в общото лично по 
требление трябЕа да нарас 
тне ст сегашните 30 на сто 
на 37 на сто. Счита се съ
що така, че през предсто 
ящите пет години ще на- 
растне и консумацията на 
текстилни произведения с 
около 50 на сто на глава от 
населението, на обувки с 
36 на стс, на електроенер
гия с около 90 на сто, на 
домашни мебели с около 87 
на сто итн.

и частичният внос на тези година то е 
В течениепревозни средства, при по

стоянното Увеличение
способност

мотоциклети, 
след пет години, взимайки 
под Екимание и увеличени 
ето броя на жителите, на 
Есеки 24 жители в нашата 
страна ще се пада по едно

все по-голямо. 
на 1960 година тази млада

ка
покупателната 
откриват и все по-благопри 

еъзможности за раз-
промишленост ще достави 
на пазара около 86,000 раз 
лични моторни превозни 
средства. Очаква се че

ятни
витието на моторизацията.

През тази година броят 
|на леките коли и мотоцик 

(летите дава следната карти 
на: пътнически автомоби
ли 60.000.
144,000, така че на хиляда 
жители се падат над три 
леки коли и около осем мо

превозно средство.през

а мотоциклети

тоциклета.
Макар че по отношение 

на моторизирането все о- 
ще изоставаме зад техни
чески развитите страни, 
през последните години по 
ложението значително се 
подобри, особено в сравне 
кие с предвоенното.

През 1938 година Югос
лавия е разполагала 
общо 13,560 леки коли (о- 
коло 4,5 пъти по-малко от- 
колкото днес), а и мотоци
клети е имало значително 
по-малко. През същата го
дина Югославия е разпола 
гала средно с един пътни
чески автомобил на 1,100

но, че идва след един твъ- 
рДе интензивен ръст на жи 
зненото равнище през из
теклите осем години, кога

Половин милион нови 
жилигца

Интензитетът на разви
тие на обществения стан
дард в предстоящите годи. 
ни, най-добре ще се отрази 
е това, че се предвижда в 
изграждането на жилища, 
здравни, социални и други 
учреждения да се инвести 
ра средно около 258 мили
арда динара годишно, към 
140 милиарда в изтеклия 
четиригодишен период, ко

Като заключение следто личното потребление на 
растваше средно с 8 на сто 
годишно, а обществения 

приблизително

тези бурни разисквания бе 
Езето решение на следва
щото събрание на избирате 
лите да бъде изнесен отче 
тен доклад. За членове на 
новия училищен отбор бя
ха избрани: Михаил Тодо
ров, Любислав Илиев, Дан 
ко Кръстев, Стефка Ивано 
вич и Никола Цветков.

стандард 
17 на сто. Такива високи те

с

мпове на повишаване на 
Жизненото 
селението в изтеклия 
риод, и неговото продължа 
ване, свидетелствуват че 
такъв ръст представлява 
траен елемент на нашата

равиище на 
пе-

Готови пътнически автомобили ФИАТ—600 родно производ
ство М. П. — Ц. Е.

1*‘

ПО ПОВОД ЗАЯВЛЕНИЕТО НА СЪВЕЩАНИЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ В МОСКВА
то и да е форум има право да равноправно сътрудничество ното международно сътрудни 
дава легитимация за това кое и единство на комунистически чество и съвмесните действия

ягед гягггг гга-гтуцг
пори на Югославия нейният ктика се утвърди като твър- за укрепването на антиимпе- **
социалистически характер. От де активен и последователен риалистическите и всички ос- 
делно предизвиква загриже- борец именно на такива кон. танали прогресивни сили и за 
ност това, че комунистически цепции. Поради това автори- разширяването на тяхното съ 
те партии се позовават на изо хе на декларацията изпадат в трудничество. Обаче безпрпн- 
лиране на социалистическа Ю твърде неблаговидно положе- ципността и колебливостта"са 
гославия, на борбапрот.шне^ „ие _ в ИНТерес на някакви именно някои от характерис- 
Такова становище означава. че си „рошили междуособни ко- тикате на отделните части на 
делегациите на тия партии не мпромнеи нападат социалисти московската Декларация, 
са навлекли поука от неотдав ческа Югославия. Тъй като специално на онази
иашното мешало, коетр е пъл- в действителните становища се говори за Югославия по ко социалистическото развитие
но с доказателства, че и действителната политика и минфоомовсии начин р е
лавия с подобни постъпки от практика на Югославия не мо ' изцяло. Такова отношение спря
1948 год- насам не е гат да намерят оправдание за Сигурно е, че не може да мо социалистическа Югславия
можала политически Да СВоите нападки, те си служат с бъде в интерес на съвместни показва, че 
се изолира и не е престанала фалшифнциране На нашата те усилия на всички миролюби
да действува като важен фа- действителност. ви сили, когато по безпринци ^ РОДеси в соци
ктор в международното раоо- Авторите на декларацията пен начин и поради специал- аЛистиечските страни и кому. 
тннческо движение и в съаРс са желаели да останат на сре ни <причини се напада една нистнчески партии все още 
менния свят и че успоредао дата ме1кду догматизма и „ре социалистическа страна само стоят Различни прегради. Едни

.6 ;г^Гй.”"КГГот»«“ •» ■»«» —*«*»- “ ””мт-
ществени отношения. което са написали за социали ва пол*'тнка и защото не же- Пие сме Убедени, че в по-на-

Оная част от Декла' етическа Югославия най-ясно лае бъде включена в лаге татъшнното развитие в която се говори за Югосла
тпчт;пТ на^поотиворечия с -а позициите на същия оня до тествено, ще предизвикат отри преодоляни и, че по този път 

хна точка * акхернзира този гматизъм и сектанство. който 
ноемрийското съ и преди съвещанието критику 
ттотгтавнтелите ваха и се опитваха дд критику
ф и работ ват и на съвещанието, макар днес крупен фактор в борбата ношения, които днес все още 

и през зъби. за мир, към които се обръщат са обременени с различни о-
трицателни явления.

славил считат, че не е жела 
телно да се подържат всички 
форми на социалистическото, 
развитие в отделните страни, 
но само: неговият определен 
облик, в който очевидно не 
може да се включи Югослав
ският социализъм. Заради то
ва трябва да се бичува и ана
темосва. Такора бюрократи- 
ческо схващане на интернацио 
нализма ке може да изтрае 
дълго. За съжаление, деклара 
ццята на московското съве
щание показва, че такива схва 
щанмя са още твърде силни и 
че върху примера с Югосла
вия още един път е направе
на отстъпка на догматичните 
схващания, на които югослав 
ската практика наистина пре-

Най-новите нападки срещу 
социалстическа Югославия

(Продължение ‘ 0 3 сюо.)
добивните на революционната 
борба на нашите народи. За 
какво се касае тук? Народите 
на Югославия 
от своята работническа класа 
н нейната Партия, успяха да 

капиталистическата

предвождани

смъкнат 
система, да дадат средствата 
за производство в ръцете на 
производителите, ръководене
то на производството да да
дат на ония, които произвеж
дат, да развият комуналната 
система и усъвършенствуват 
самоуправлението, да осъще
ствят индустриализацията на 
страната и ускорят процеса на 
нейното излизане от изоста
налостта, Да повишат жизне
ното равнище. Да стабилизи
рат своето международно поло 
жение и със своята последова 
телна политика да дадат при
нос на международното ра
ботническо движение, на бор- социализъм.

те показват 
че ще продължи пр(актнката 
на одвличане вниманието на 
международото работническо 
движение от някои действител 
Ни проблеми на социалистиче 
сдото развитие, чието сърле- 
ждане и разумно градивно ра 

“ зглеждане би допринесло за 
която всестранното утвърждаване на

чи.
Що се отнася до Югославия 

тя ще преодолее и тези пре
чки, както е продоляла ония, 

са й нанасяли с по-ран 
практика на осъжденя,

на пътя на прогре

коитобата за мир и 
Нито една придобивка на про 
летерската революция в Юго
славия не хилавее, но всяка 

се развива, а това твъ
известил* ** извън 
Югославия. Това 

която кой знае 
цели да

шната
икономическа блокада и по
литическа изоДащЩ. Обаче* 
тъй като се касае за станови
ща на представители на мо
щно социалистическо и работ
ническо движение, все пак ечи 
таме за свой дълг спрямо ме 
ждународното работинечеко 
движение и спрямо борбата за то се 
социализъм в съвреме документ от
свят. да посочим някои Ф вещани е на 
ти. Нас не ни безпокои това, на комунистическите 
че в документа не се призна- пнческите партии.

резултатите от социалис- та декларация от една страна По съществените^ въпроси В своята декларация предста- 
тическото изграждане в Юго- Се изяснява за политиката на на социализма — а съвмест- вителите йа комунистическите в„„п1||ин Мичунович,
славия. Ние не считЗне, че кой съвместното съществуване. За ното съществуване, равноправ и работнически партии. У Борба”

расте и 
рде добре е 
границите на 
е постъпка, с 
по КОЙ път вече се

много
изпаднали Ра. Такива нападки, съвсем ес от тези прегради ще бъдатпоказва колко са

цателна реакция у всички о- п°-силно ще се утвърдят ис- 
ния страни и сили- «оито са тинските социалистически от-

соцналистнческо-се затрудни
на Югославия ито развитие 

намали нейният международен 
За най-голямо съжъ 

всичко това пак 
интернационали 

нападките 
Юго-

Московска-престиж. 
ление е, че 
се прикрива с

Авторите насоциалистическазма. 
срещу
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мо място в жипога на кому 
мата; на младсжите-работМШШГР ИБУМА

лесното възпитание на мла 
дежта. Той предложи да се 
оформят дружества „Пар- 
тизан” в Смиловци и Пога- 
ново.

От името на околийския 
комитет на Народната мла 
деж отчетно-изборната ко 
нференция поздрави Жи- 
воин Аранджелович, член 
на секретариата на ОК на 
Народната младеж в Ниш. 
Той подчерта, че е необхо
димо, кахто в идеологичес
ко-политическата, така и в 
културно-просветната рабо 

да се възстанови 
систематичност. Георги А- 
лексов, секретар на общин 
ския комитет на СКС, поз 
дравяЕайки младежката ко 
нференция от името на 
СКС, подчерта, че младеж 
ките активи и комитета тря 
бва да настояват броя на 
младежите в органите на 
общественото управление и 
народната власт още пове
че да се увеличи, защото 
младите хора по-доверчиво

ници, дошли от село, да' се 
помогне в овладяването на 
производствените процеси 
в стопанските преда рия-

V-' тия.
От името на Централния 

комитет на Народната мла 
деж на Сърбия конферен
цията поздрави Радое Сте- 
фанович, като подчерта, че 
'отчетно-изборната’ конфе
ренция се провежда по вре 
ме когато у нас се разиск- ” 
ва по перспективния план 
за развитието на страната, 
като се спря по-специално 
върху равномерното разви 
тие на отделните стопан
ски отрасли и: развитието 
на неразвитите ч райони. .■=. 
Той обърна особено внима X 
ние на необходимостта от 

професионално издигане У 
на младите работници в 
предприятията и на млади 
те селски стопани в коопе ; 
рациите, при което трябва \ 
да се пристъпи към конкре

с-тно решаване на въпроси- . 
те. „Интересът на нашата .... 
младеж за международни- У 
те събития — подчерта той ч. 
— за икономическите про -
блеми и тн. е много по-гол

■ ч. ______ям отколкото преди някол 
ко години, защото и. наши- 3 
те знания са по-широки. По 
ради това трябва да се тър ■.
сят нови методи за задово■щТ, с-ляЕане на този интерес .

Конференцията избра У 
нов общински комитет и % 
надзирателен отбор. На- . 
края бяха отправени поз- ; 
дравителни телеграми до 
другаря Тито и Централ- Д 
ния комитет на Народната 
младеж на Югославия.

Д. Й. — М. П.

Месечна притурка Брой 8 17 декември 1960

В предприятията постъпват все 

повече младежи от селата
та

(Продължение от 1 стр.)

По-плодотворна е работа 
та. на културно-просветно
то поле, защото младежите 
показват много по-голям 
интерес към нея.. „Почти 
няма младежки актив — 
се казва в отчетния доклад 
—който не е устроил вече
ринка в селото си, а някои 
са гостували в други села. 
Всеки младежки актив, 
съвместно с останалите об
ществено-политически ор
ганизации, е приготвял ху 
дожествено-забавна програ 
ма по случай държавните 
празници. Заслужава да се 
изтъкне активността на 
младежките организации в 
подготовките за чесггвуване 
то на 25 май, като традици 
овен празник на българ
ското национално малцин
ство и ден на младостта. И 
тази година бяха приготве 

програми, с които бяха 
устроени тържества по це 
тровете на районите, за- 
щото, поради шапа и елина 
вката, традиционният фес
тивал в Димитровград не 
можа да се организира. С 
една дума, младежта е но 
си тел на културно-забав
ния: живот в града и по се
лата.

В подготовката на худо
жествено-забавните програ 
ми младежките организа
ции имат и трудности, за
що нямат достатъчно пие
си- с разнообразно съдържа 

ние. Също така библиотеки 
те и читалищата по селата 
нямат достатъчно книги, за 
които младежите показват 
голям интерес.

в акциите по залесяване ка 
то залесили 7 хектара.

Освен това младежта от 
Димитровградско и тази го 
дина Езе дейно участие в 
изграждането на автопътя 
„БратстЕо-единстЕо”. Мла
дежката бригада „ИванКа 
раиванов” — казва се в от 
чета — постигна 
резултати. От 128 младежи 
и девойки 41 се завърнаха 
като ударници и 61 похва
лени. От 12 младежи, кои 
то участвуваха в специал
ната тракторна бригада — 
4 се завърнаха като удар
ници. Бригадата се завър
на 6 пъти ударна и 4 пъти 
специално похвалена. В о- 
колийската ученическа бри 
гада „Йосиф Колумбо” уча 
ствуЕаха 31 младеж-брига
дир, от които 15 се завър
наха като ударници. Общо 
взето на Автопътя участву 
ваха 176 младежи и девой 
ки, от които 60 са ударни
ци.

таналите фактори да раз
гледат въпроса за възна- 
граждаването на ученици
те в стопанството — то да 
бъде стимулативно. Асен 
Виденов, делегат от гимна 
зията, между другото изтъ 
кна, че младежките активи 
трябва да се занимаят и с 
проблемите на младежите, 
да им оказват помощ в раз 
решаването на личните про 
блеми, когато има за това 
възможности. Той изтък
на, че учащата се младеж

прилагат в практиката но
вите агротехнически меро
приятия. Като се има пред 
вид, че всяка кооперация в 
Димитровградско има трак 
тор, че се въвеждат нови 
сортове семена, изкустве
ни торове и пр., въпросът 
за професионалната подго
товка на младежта става о 
ще по-сериозен. Освен у- 
правителните съвети на ко 
операциите с тези въпроси 
ще трябва да се занимават 
и клубовете на младите про 
изводители.

отлични

РАЗИСКВАНИЯ 
ПО ДОКЛАДА

В разискванията по отче 
тния доклад и работата на 
Народната младеж в .дими 
трср.градската община уча 
стЕуваха голям брой деле
гати. Секретарът на общин 
ския комитет Иван Гъргов 
говори за перспективния 
план на общината и за про 
блемите на работническа
та младеж е общината. Той 
се спря върху трудовата, ди 
сциплина на работническа
та младеж,както и върху 
отношението между работ 
ническата и. учаща се мла
деж. На края той изтъкна 
необходимостта от иконо
мия на материали в пред
приятията. Петър Найда- 
нов, делегат от Смиловци, 
говори за участието на мла 
дежта в масовите организа 
ции и в органите на сбщес 
твеното управление; за у- 
частието и ролята на мла
дежта в модернизиране на 
селското стопанство. Той 
изтъкна, че по селата не 
съществуват библиотеки с 
литература по селското сто 
панство-, от която най-мно
го се интересуват младежи

•6

ни

НЕОБХОДИМО Е И ТЕО- 
РИТИЧЕСКО ОБРАЗОВА

НИЕ
Група ученици — делегати V *

3Младите работници от 
предприятията и стопан
ските организации са обхва 
нати в 6 младежки актива. 
Най-добрите младежи уча
ствуват в работата на рабо 
тническите съвети и управи 
телни отбори на предприя 
тията. Понеже стопанските 
предприятия в Димитров
градско са нови, голяма ча
ст от работниците са младе 
жи, дошли от село и имат 
нужда от професионално 
образование. На този въ
прос особено внимание са 
обърнали младежите от 
предприятието „СЕобсда”. 
Те, както и много младежи

няма подходящи помеще
ния за забавен живот и че 
е необходимо да се построи 
младежки дсм в града. Де 
еимир Манчич говори за те

Е-ьзприемат новите меро
приятия; да се обърне по- 
голямо Енимание на оспо- 
собяването на младежта, 

за да поема все по-отговор

У
у;

ВЕЧЕРНОТО 

УЧИЛИЩЕ ЗАПОЧНА
...> ч

V

Комисията по идейно-по 
литическа работа на младе 
жта в гимназията „Йосип 
Броз Тито” в Димитров
град се постарая да наме
ри пс-интересни и ло-съдър 
жателни форми на работа. 
Една от тези форми е и ве 
черното младежко учили
ще, което ще устройва ска 
яки на политически и соци 
олно-философски теми. Пъ 
рвата . сказка-лекция бе из 
несеиа на 6 декември на те 
ма „Основни фази на съвре 
мрнното работническо дви 
женке”.

По плана на Комисията 
до края на полугодието ве
черното училище трябва да 
устрои 6 сказки. Вечерно
то училище ще работи

през цялата учебна година. 
Темите са почти същи, как 
то и при градското вечер
но училище, а същи са и 
сказчиците. Понеже инте
ресът сред младежта за та 
зи форма на работа е гол
ям, Комисията се надява,

че ще бъдат постигнати до > 
бри резултати. За едно та- 
кова заключение Дй:; дава 
право посещението и инге- 
ресът за първата сказка, • 
на която присъствуваха и у 
незадължени активисти.

Славка Макова ■

60 УДАРНИКА

Младежката организа 
ция в Димитровградско в

•А

'V

УЖСъветп на момичетата
ЛV-*.

Как да гладим бельошоъ
ки ризи, не трябца , да се <■! 
слагат веднага на куп, а по У 
добре е да се сложат 
дървена закачалка, докато <? 
се охладят.

Преди гладене бельо- 
то трябва да се напръска 
с топла вода, защото тя 5ър 
държа на едно място. За 
ва, така че бельото нався
къде става влажно. Студе 
мата вода не е препоръчи
телна, защото дълго се за
държа на едно място. За 
да изглежда по-хубаво, бе
льото трябва да се изглади 
от двете страни. Това се о- 
тнася особено за рокли и 
блузки, за мъжки ризи и 
други вещи, които тогава 
изглеждат много по-хуба-

на

а
Д

ЗА ПО-ГОЛЯМ V УСПЕХ Е
О 
\ -1-- *<№п

В УЧЕНЕТО:Младежкият актив 
от Плоч» изпълни 

обещанието си
/V

тт ' - ' 1 1•>'На една от последните си >; 
конференции' младежкият Ч 
актив в средното икономи- -Н 
ческо училище в'-'Босиле- 5 
град разгледа въпроса за 
подобрение успеха на уче-

Младежите от село Пло
ча дадоха всичко от себе 
си за построяването на но
вата училищна сграда. При 
стигналите младежи от пе 
чалба увеличаха броя на у 
частвуващите в строежа. 
Младежите бяха готови да 
дадат още трудодни, обаче 
есенните дъждове не им по 
зволяват.

ви.
$Когато гладите бельо тря 

бва да имате при ръка ча 
ша с вода и парче чисто 
платно, за да изправите по 
грешно направените бръч-

Спомен от бригадирските дни

от останалите предприя• 
тия, търсят повече теорети 
чески знания, за да могат 
рационално да използват 
машините, да увеличат про 
изводителността на труда 
и постигнат по високо ка- 
чествр.

Модернизирането на сел 
ско стопанско то производ
ство също така изисква от 
младите стопани да се ос- 
пособят, за да могат да ръ 
куват с машините, за да

течение на отчетния пери
од постигна завидни успе
хи в изграждането на пъ
тища или оказване помощ 
на кооперациите при съби 
райето на реколтата. Мла 
дежите от Поганово, Драго 
вита, . Бански дол и младе
жите от гимназията взели 
участие в изграждането на 
пътя Желюша — Погано
во. А младежите от Дими
тровград, Паскашия, Баче- 
■« и Градини участвували

те по селата, че няма мла
дежки домове. Райко Зар
ков, председател на мла
дежкия комитет, говори за 
готовността на младежите 
в прилагането на нови ме
роприятия в селското сто
панство, като подчерта, че 
младежките активи от За- 
бърдието могат да служат 
като пример в това отноше 
ние. Също така подчерта 
че е необходимо младежки 
ят комитет, синдиката и ос

ниците. Бе взето решение 
секциите да започнат вед- X

ки. ' -днага с по-съдържателна ра 
бота, която ще улесни по
добрението на успеха. То
ва са задачи на секциите

3-Някои вещи, като мъж-
■ >

А.
Лошото време те ползват 

за подготовка на програ
ма за посрещане на Новата 
година. /

по сръбски език, матема
тика, френски и новата сек 

■ ; 1 * ' У
ция по български език.

О

I
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МЛАДЕЖКА ТРИБУНАБРАТСТВО

Павел Вежинов:

ДАЛМАТИНЕЦЪТСтраницм от английската поезия

Едмънд Сиепсьр: •

(откъс от повестта ,,Далече от бреговете )
— Вярн» ли е, Мнлутияе, 

-рова. моето се говори за Ле
ния и Киупакая?

— Какво се говори? — не 
разбра далматинецът.

— 'Вярно ли е, че са имали 
нсщо памежшу си?

На любимата мирен. без сила всички стре- 
живота почиаха да му 

безсмислени. Тогава 
голяма сита в сър- 

плаиятеше и тъгата но

Въшките я заливаха, плиска
ха лицето й със солена, остра 
като камшик вода, пълнеха о- 
чите и ушите й, но тя нито °е 
дцаж не се наведе. Тя беше по 
-храбра от моряците, които се 
бяха свили неподвижно на дъ
ното ги лодката. Но през всн 
чкнте тия страшни часове — 
и по-късно — През всичките 
четири дни тя нито веднаж не 
изпусна ръката му. Тя нс дър 
жеше цялата му ръка, а сама 
два от пръстите, моито стис- 
1саше през цялото време с не 
отслабваща сила. Оттам ли ид 
Оаше нейната смелост? Може 
би! Тя милваше грубия и кърав 
моряшки пръст, тя разговаря
ше с него. тя му се усмихва
ше, подсказваше тревогите си, 
споделяше малките си радос
ти. Чрез тоя пръст тя докосва 
ше сърцето и мислите му. Са 
мо понякога, съвсем рядко, тя 
обърщаше към него плава, по 
глеждаше го с очи, които пита 
ка:- ..Разбира ли, мили, какво, 
искам да ти кажа?” Ако върх 
питаше някоя пр-голяма вълна 
нейните пръсти говореха: „У- 
сподой се, не се тревожи за 
мен, аз никак не се плаша I... 
Тя наистина никак не се пла
шеше и много по-късно даяма 
танецът разбра: тя не се бе 
плашила, защото смърт или 
живот — щем са заедно, нищо 
па тоя свят не е страшно. Дал 
матинецът не вярваше да е 
имало на света такава малка 
храбра жена.

А нейният вид с нищо яе из 
даваше страшната сила, която 
криеше е душата. За първ път 
я видя на пазара в Марибор. 
Майка й продаваше яйца, тя 
се беше свила до нея, слабич
ка и бледа, с големи кеподви 
жни очи. От вида й личеше, 
че се стеснява от майка си, 
коргпо препоръчваше промкД 
някому своята стока. Нейният 
вид сякаш го дръпнал като с 
ръка, той застана на насрещ
ния тротоар и започна да я на 
бяюдава. Беше по- тъмноруса 
откодкото обикновените слове 
ики, много по-слабичка, очите 
й бяла почти кестеняви. Беше 
лотото по-дребна, по-тиха, по 
чувствителна. Тя веднага по
чувствува, че я наблюдават, 
пюгладна го само ведоаж с го 
лемите си очи—късо и учуде
но, след това вече не му обър 
на никакво внимание. Мнлу- 
тии дори се пообиди — не бе 
ше съвсем млад. макар флот
ската униформа да по подмла 
дяваше.

...Стефан замълча. Жена, 
пък и чудесна! Но той не ка 
за нищо, за ща не обиди дру 
гаря сн. Нищо по-лошо на тоя 
свят от жените 
той. Жената не вижда нищо 
повече на тоя спят от мъжа 
си и от миндерчето в кухнята. 
Ако мъжът тръгне яяк де, тя 
веднага ще го дръпне за ръ
кава — къде си тргъиая? А 
какво ли пък да се изправи 
гърди срещу гърди с жандари 
те... Свършена работа. Истип 
окият революционер никога г-1с 
бива да се жени — мислеше 
той. Не трябва дори на си по 
мисли за жена. Сам той нюто 
га не се беше докосвал до же 
на — не беше прегръщал, не 
беше целувал. Имаше все пак 
нещо, което според ггего мо
жеше да се върши с жените, 
но и това не беше вършил. 
Просто не познаваше жени — 
само мъже се мяркаха на пъ
тя му, които не говореха нико 
га за жени.

— След това разведе ли се? 
— запита той.

межи в 
се струва 
с още ло-
цето му __загубената рбдина, (Погледът 
му'ставаше тлеещ и мрачен 
като на вълк.

Веднаж написах върху пясъчния бряг 
любимо име, о вилната го изтри.
Когато тя се дръпна, го надрасках пак, 
но приливът заля го и съвсем го скри.
— Напразно м-ьчиш се — тогава каза тя — 
така ти смъртното не би обезсмъртил'
И вярвай, мен ме отблъсква мис-ъЛта, 
че името ми океанът е изтрил!
— О, не! — извиках аз. — На дребните неща 
е съдено да мрат — но вечна ще сн ти!
Аз в стихове прославих твойта красота 
н името ти в небесата ще блести!
И даже след смъртта живот ще ражда нов, 
безкрайна н велика, нашата любов!

мислеше

— Ти «а идиот ли се пра
виш? .— каза сърдито далма- 

— ,Те са били мъж и
Едва през последните две се 

дмици все гю-често и лЮ-често 
се сещаше за нея. Все по-чес
то го навестяваше нейният о- 
браз, 'все по-отчетливи и ясни 
ставаха нейните черти. И сега 
мъката гге беше така 
зашото я помиеше не като мъ 
ртва, а като жива...

— Милутюте! — обаШл се 
Стефан.

Далматинецът го паплодна.

тинецът.
жена...

Стефан го погледна схонфу ■
зеню.

— Мислех, че е някаква бе- 
измишльотина!

силна.
люпвапдейска 
каза той недоволно.

Милутик го лаплемка със 
съжаление. Точно в тоя миг 
моторът спря.

★
Джон Драйден :

Легенда за едно събишие в 

местността ,,ЛОНДОН Кале“
О, Лондон, средище на острова всесилен, 
същински Нил си ти — тъй щедър и обилен 
Да хваля или да хуля твойта слава?
Как. да деля разврата ти от ядката ти здрава? 
Нарекох те аз Нил — че с приливи от злато 
заливаш ти земята тлъста и богата.
Но и години отвратителни създаваш 
във тинята, която ти зад себе си оставяш]

Подковали конете си обрат 
но. По стъпките, по копита 
та личело, че са влезнали 
в крепостта, а в действите 
лкост те побегнали от нея. 
Врагът влезнал вътре но 
не намерил нищо.

Вярва се че отвътре Ка 
лето е кухо. Още се нами
рат горе тухли, които са

На отсрещната страна на 
Желюша и Гоин дол в Ди- 

се намира

— Не, тя умря — каза с ра 
безизразен глас далгма-(3 ен.

нецът. — Умря три седмици митров градско 
местността Кале, която ня-

наричат още и Марко 
во кале. Трудно е да се об

ида а това

сой

чени от къде' 
название. Само една леген 
да повдига булото на дале 
чното минало и хвърля по

★
Александър Пой :

Спокоен живот не малко светлина върху 
събитията, които са свърза 
ни с нея.

толкова твърди, че трудно 
се чупят.

П. Н.Блажен е, който други грижи няма, 
освен да гледа бащините ниви, 
и който диша роден въздух само 

сред дни щастливи.

Житата хляб, стадата мляко дават 
и топла в-ълна от овцете взима. 
Със хлад горите лете го даряват, 

и огън — зиме.

Според легендата през 
римско време тук живеели 
латини. Укреплението им 
се намирало на върха на 
калето, което било достъп 
но само от едната страна. 
Латините нямали • вода в 
укреплението. През време 
на обсади страдали от жа
жда. Това ги принудило, 
с помощта на търби и пом 
пи, да изкарат? вода в ук
реплението си от извора 
при село Обреновац.

За отличните конкур
сни работи учениците 

получиха награди
Блажен е. който благ и кротък гледа 
как дните чезнат в Пътищата свои.
Със здраво тяло, с дух открит и ведър, 

в щастлив покой е.

Безсъние не знае. Скръб, отрада 
примесил, весел с грижи се сражава.
И търси най-невината наслада 

— да съзерцава.

Тъй бих живял, невиждан и забравен. 
Тъй бих умрял от хората далеко.
Без да посочва паметник пост авен 

— да спя навеки.

На учителско—родител
ската среща, състояла се 
на 11 т. м. в гимназията в
Димитровград, бяха разде
лени

I
конкурсни награди 

на учениците, разработва
ли теми по случай 29 коем 
ври. Авторите на най-доб- 
рите работи получиха па
рични награди и книги.

I

след това от пневмония... Про 
студи се на морето...

— Да — измърмори Стефан.
— Тя беше рядка жеиа, Сте 

фане — тихо и с укор каза 
далматинецът.

Внезапно той като че ли в а 
брави къде е. Той си опомни 
лодката в мрачното развълну
вано море. Към обед вълнени 
ето надмина осем бала — за
почна да прилича на ураган 
От време гта време плисваше 
силен дъжд. който летеше ед 
(ва ли не успоредно на морска 
та повърхност и се сриваше 
с нощните пръски. От време 
(на време облаците слизаха до 
самото море и тогава всичко 
се сливаше в сивата каша, в 
(която като гейзер шумеше мо 
реката пяна. Лодката летеше 
/като тресчица по гребена на 
вълните или пропадаше изве 
дагьж в мрачните дълбини, го 
този да я погълнат завинаги. 
Никой от тях никога не бе ви 
ждал такава буря, макар да 
бяха плавали по много морета. 
Милтутнн бе гледал с растяща 
тревога бледнеещите лица на 
другарите си, които все пове
че и повече заприличваха на 
лица на смъртници. Вече ни
кой не помръдваше от място 
то си, никой ке говореше ни
кой не въздъхваше дори—смъ 
ртта се бе настанила във всич 
ки погледи.

Не, не (във всички — не в 
нейния! И тогава (Милутпн, бе 
ше на руля, единствен между 
другарите си не бе загубил 
гврисътвие на духа, зашото е- 
дшшетвен между тях той се 
бореше със стихията. Тя седе 
ше малко по-низко от него, 
Притисната до колената му.

к
Веднаж били обсадени ог 

многоброен враг, пред чии- 
то нападения устояли. Но 
освен със сила врагът си 
послужил и с хитрост. Зна 
ел, че ако латините 
нат без вода, ще бъдат при 
нудени да се предадат. Пи 
тал се как и на кой начин 
да прекъсне водата им. Съ
ставили мъ ските си някол
ко дни без вода. Жадните 
животни ставали все по-не 
мирни. Един ден започнали

Далматинецът не обичаше 
слевенките — смяташе, че не 
са работливи и верни жени. 
Но той заведе у дома.си сло- 
/весгка и живя щастливо с нея 
|до смъртта й. Все пак при жи 
(ве той не я разбра, не можа 
Да види цялата й любов. Тя че 
можа да стане за него това,' 
което той беше за нея. Мор
якът си е моряк —в душата 
му се кръстосват десет вет
рове. Едва когато я загуби, 
той разбра всичко. Тя умря., ка 
то стискаше отчаяно пръсти
те му, както ги бе стискала и 
в развълнуваното море. Както 
■в лодката, тя черпеше оттам 
сила и храброст. Тя не запла 
ка нито -веднаж, во последни
ят й наглед разкъса сърцето 
му на малки кървави късове. 
Ужасен, той така силно блъс
на вратата на стаята, че я нз 
(кърти заедно с пантите. Иска 
ше му се да крещи с все сила. 
Да хапе'ръцете сн, да събаря! 
Никога през живота си не бе 
изпитвал такова силно и стра 
щню чувство.

★
За хубавите си работи, 

книги получиха следните у 
чекици: Миряна Иванова, 
Лиляна Стоянова, Асен Ви 
денов и Светозар Йонев, а 
парична награда получиха: ' 
Ангелина Ацева, Райна А- 
псстолова, Душанка Кръс 
тич, Верица Ни коли ч и о- 
ще някои друти шифрира
ни трудове. Освен това у-, 
чителският съвет е обезпе 
чил сума от 4000 динара, 
за да бъдат възнаградени, 
с книги най-добрите брига 
дири от ученическата бри
гада. Тези награди ще раз
дели щабът на бригадата.

Уилям Куиър :
оста-Жалбата на негъра

Без да посочва паметник поставен 
аз напуснах Африка сломен, 
за да трупа с мен печалба подла 
някой зъл търговец угоен!

Англичани ме купуват и продават, 
вземат те пари за мойта плът, 
във вериги тежки ме сковават,

няма как да продадат!но духа ми
да копаят земята с крака
та си и то тъкмо там, къде 
то минавали гърбите на во

В мисълта си винаги свободен,
,Де е правото ви — питам в плач — 
от щастлив живот Да ме лишите 

на господар—палач?”за уродата 
Мойте къдрави коси и черна кожа, 
те нима са някаква вина?
Може ний по цвят да сме различни, 
о душата ни на всички е една!

допровода. Врагъл открил 
гърбите. Прекъснал 
та.Латините били

вода- 
кринуде 

и те 
хитро сг^.

.............................

НИ да се предадат. Но
Три месеца по-късно той за 

стреля е кафането дубровииш 
кия полицейски началник. Осъ 
Шиха то на доживотен затвор, 
ню като го местеха е зацреб- 
ския затвор, Успя да избяга и 
па се прехвърли в България, 
Животът му бе преминал до-! 
сега е тежки борби страдания 
— много пъти го бе 'Рискувал 
е смъртоносни акции. През 
тия понини той рядко мисле
ше за нея. Страхуваше 
мисли защото не можеше да 
понася тежката мъка, която а 

ктакива митюве се -раждаше в 
гушата му. Олед това винаги 
■се чувствуваше отпаднал, при

О, защо ли благодатната природа 
е създала захарната тръст?
Нашите въздишки я разхлаждат, 
с пот поливаме горещата й пръст. 
Вий, потънали в пиршества, развратни, 
безсърдечни и цгестоки господа, 
пълни са с болка и страдание 

префинени блюда!

си послужили с Ц. Е.
< ►

< ►

< ►

вашите
И кръвта ни, в Африка пролята, 
докато врата ни оковат, 
мъките ни в корабите страшни, 

докато ни тука доведат, 
и позора да те купят като стока, 
н раздялата на майки със деца 

ки научиха да бъдем търпеливи, 
разбиха нашите сърца!

И не ни наричайте „животни” 
само зарад черния ни цвят!

Роби са парите] Мръсни сделки 
вашата мощ прехвалена петнят! 
Покажете, че човешко чувство 
някъде в сърцата ви се крий 
и тогава хора ли сме ние 
с вид надменен питайте се вий.

< >

се да

но

< I

па нашите художници



братство %
ч■р

Той не е вече беден селянин... Благоустройствените 

акции не сйираш в района 

на Долно Тльмино

'<•
<•

почнал да се занимава и с 
пчеларство. Купил един ко 
шар, па втор, трет... стана 
ли повече от двадесет. Съз 
дал цял пчелин. Работил. 
От книгите учил как тряб
ва да се отглеждат пчели
те. С четене и работа той 
получил свой опит. На 
мястото- на старата камени

■?-

Броят- на кокощките се 
увеличавал. Сега Цеков и- 
ма 50 кокошки — червени, 
едри, ширнали се по двора 
и рудината като стадо. От 
това стадо той само от яй
ца получава годишен при
ход 65.000 данара. Отделно 
е приходът от продадени
те кокошки и пилета... Но 
и в птицевъдството книга
та му. е главен учител. По 
напътствията от книгите 
Васил направил модерен 
курник. През зимата кокош 
ките прекарват цялото вре 
ме в курника. Долу сло
жил слама, която често про 
меня. Топло им е. Нито е- 
дин път не им позволява 
да загазят в сняг. Храни 
ги и пои, но не им дава мно 
го храна за да незатлъсте- 
ят. И затова редовно носят 
яйца.

Пчеларството и птицевъ 
дството давали добър при
ход. Цеков напредвал. Ста 
нал среден селянин. Но по 
опита на добър стопаннин

Васил Цеков, когото ина 
че хората наричат обикно
вено Васко, е известен с 
трудолюбието си й модер
ното стопанисване не само 
в Радейна, но и в Димит
ровград. Благодарение на 
това, не е трудно човек да 
го намери, дори и името му 
да не знае.

сил едвам успевал да пос
тигне да свърши работите 
около пчелина. Произвел 
около 1000 кг. мед Като го 
продал, започнал а строи 
нужните му постройки.

Той не се задържал само 
на пчелите.

НАЗЪРИЧАНИ — 
но строят нова училищна 
сграда. Корпусите на учи
лището са издигнати и в 
скоро време ще бъде гюсга , 
век и покривът. А жените 
от споменатите села продъ 
лжават със залесителните 
акции започнати още пре
ди един месец.

! В селата на района Дол
но Тльмино, през цялата 
година се провеждаха благо 
устройствени работи. И се 
га в Последните дни на го
дината, се разгаря усилена 
благоустройствена работа, 
особено за строеж и попра 
вка на пътища в този ра
йон, който най-много е от 
далечен от Босилеград.

С тези акции, в послед
ните дни на годината, чле
новете на Социалистичес
кия съюз и подлежащите 
на трудовото самооблагане 
селяни окончателно привъ 
ршват заплануваната си ра 
бета.

усиле■

— Имам;: влечение и към 
казваптицевъдството 

той.—Имах мнго гълъби. 
Голямо ято. И бяха умни. 
Когато житата започнат да 
зреят, гълъбите не се спус 
ка^а вече в тях. Само по

Л. Станойков

рудината отиваха. Когато 
започнах да произвеждам 
тютюн, прекъснах ги, защо 
то нямах помещения за су
шилна и гълъби. Но пак

Алин—запазва 

косата
ще ги захвана.

Гълъбите прекинал, а ко 
кошките увеличавал и про 
менял породите им, за да 
дойде до най-добрата по
рода, която той на-много 
харесва.

— Имам легхорн. Те но- 
сеят мнго яйца, но са дре
бни. Повече обичах роден- 
ланд — големи, червени, с 
любов да ги наблюдава чо 
век. Когато ги захванах 
хората ми се чудеха. После 
почнаха да се интересуват 
за тя^.

— Петлите 
по 800 динара — намеси се 
Васил Христов. — Един пе 
тел струваше колкото и е- 
дин овен — насмея се той.

Аптеката „Карло Ка- 
цел” от Пирот е произвела 
първите 10,000 шишета с 
препарата за засилване ко 
рена на косата, Против свъ 
рбеж и опадане на косата, 
наречен „Алин”.

Новият препарат, откри
тие на пиротския магистър 
по фармация Чедомир Ми- 
тич, предизвика огромен 
интерес както сред консу
маторите, така и сред про
изводителите. За него вече 
са се заинтересували ня
кои предприятия от Бел- . 
гия и Канада.

БИСТЪРЧАНИ — разши 
риха и постлаха с пясък 3 
клм от минаващия през се
лото ггьт Босилеград—Тлъ 
мино, подзидаха училищ
ния двор и приготвиха ма
териали за ограда на дво-,,Стадото” кокошки му дава добър приход

ста рудина постепено изра 
ствал модерен пчелин, за
граден наоколо със стена, 
която го защищава от вя
тър и бури. А 1пчелите, те
зи многобройни трудолю
биви душици, 
мед, градили новия дом зае 
дно със стопанина им. Пре 
ди няколко години те дали 
толкова много мед, че Ба

ра.По външен изглед той е 
човек на средна възраст, 
нисък, бодър, добросърде- 
чен и приятен селянин. За 
себе си не обича много да 
говори. Но за новите начи
нания на стопанисване с 
него може да се приказва 
дълго. В този разговор чо
век ще чуе много изрази, 
които употребяват само спе 
циалисти по известни обла 
сти или начетени хора. Ва 
сил Цеков не е специалист. 
Той е начетен селянин, 
през чийто ръце са мина
ли много книги по животно 
въдство, пчеларство, птице 
въдство... Редко изграден 
селянин.

станал един от първите в 
селото. Около къщата му 
(акации, сега окастрени а 
напролет разклонени, цъф 
нали — сеят аромат. Тру- 
лгобиви пчели по тях. По 
двора многобройното му че 
рвено стадо...

СЕЛЯНИТЕ ОТ ДОЛНО 
ТЛЪМИНО разшириха сел 
ския път, дълъг 5 километ 
ра, който свързва центъра 
на селото с махалите и на 
дължина от 3 километра 
разшириха и поправиха ггь 
тя Босилеград—Тльмино.

СЕЛЯНИТЕ ОТ ГОРНО 
ТЛЪМИНО, КАРАМАНИ- 
ЦА, ГОЛЕШ и ЖЕРАВИ- 
НО продължават работата 
по строежа на пътя Долно 
Тльмино—Голеш, започнат 
още миналата година и пре 
дставляващ бъдещата тре
та главна артерия на бо- 
силеградските връзки с 
най-близките стопански це 
нтри на Сърбия и Македо 
ния.

събирали продаваше

След няколко дни в бел
градските аптеки ще бъдат 
пуснати в продажба около 
100,000 шишета „Алин”, По 
цени от около 450 динара.

М. Н.

ОТВОРЕНИ АМБУЛАТОРИИ 

В ГОРНА ЛЮБАТ Ч И ДОЛНО ТЛЪМИНО
д. Й.

Ошкога ядем
■шгСлед пристигането на 

третия лекар в здравния 
дом в Босилеград се при
стъпи . към откриване на 
амбулатории в Горна Люба 

Долно Тльмино. Спо-

царевица?
И по-младите радеинча- 

ни помнят . когато., Васил 
бил беден. Преди да се оже 
ни бил доста свободен — 

насам—нататък.

Царевицата са донели в 
нашата страна (в Далмаци 
я) испански търговци 1957 
година. Четири години по- 
късно тя е пренесени в Съ 
рбия. •

ГОРНОТЛЪМИНЦИ — 
довършиха с доброволен 
труд и училищната сграда 
е селото.

та и
ред изявлението на управи 
теля на здравния дом д-р 

началото
пътувал 
Никой и не помислял, че Богданович от 

двете нови амбулатории в 
Босилеградско ще работят 
два пъти седмично — амбу 
латорията в Горна Люба- 
та в понеделник и четвър 

Долно Тлъмино 
вторник и петък. В ам 

булаториите ще се вършат 
прегледи, ще се оказва брза 
помощ на болни, ще се да-

той някога може да стане-: 
примерен домакин — как
то казват сега за него. Ка
то се оженил се настанил 
на края на селото. Имали 
само една малка къщица, 
която повече наподобява
ла на колиба. Пред него и 
около него — само бедност 

Но Васил

производителитетьк, а в 
във

Както е известно, грижи 
те за овощните дървета не 
трябва да престанат след 
брането на плодовете. Ово 
хцните дървета» се нужда
ят от грижи през цялата 
година. През зимата от осо 
бено значение е защитата 

• от зайци, така нареченото 
|зимно пръскане срещу боле 
сти и неприятели, каквито 
са щитоносната въшка по 
сливисте къдравост на ли 
стата по прасковите итн.

Зайците нанасят най-мно 
го преди ка младите овощ
ни дървчета 
ябълките. За защита от тях 
дьрвчетата се обвиват с ръ

жена слама, стъбла од слъ 
нчоглед, пръчки от търни 
или шипки и др. Стъблото 
трябва да се защити на ви 
ссчина от 1 метър над зем

ята. Някои препоръчват 
премазване на стъблата 
със смърдливи смеси, оба
че в случаи на големи и 
продължителни студове та 
зи защита се оказва нее
фикасна.

Зимното пръскане, освен 
на споменатите овощни 
дървчета, се прилага и на 
ябълките и крушите. За 
всички овощни дървета ос 
вен за прасковата се упо
требяват средства нарече
ни с общо име „жълти сре 
дства” т. е. румесан, крео- 
зан в разтвор от 1,5 — 2°/о. 
За прасковата могат да се 
употребят същите средст
ва, обаче разтворът трябва 
да бъде между 1-1,5%, за- 
щото по- силен разтвор из 
гаря плодните и листни ггь 
пки.

вечна немотия, 
не се уплашил от това по
ложение. Търсил 
как да се отърве от тази 
беда. Първото му заключе 
ние било, че без умело тру 
долюбие не може нищо да 
постигне. И тръгнал...

ват съвети за здравеопаз- 
Освен това ще бъ-

Амбулаторията в Босилеградначин ването. 
дат устройвани сказки за ник, Бистър, Рикачево и 

Долно Тлъмино.
Амбулаторията в Горна 

Любата ще оказва здравна 
помощ на населението от 

Мусул, Барие, Плоча, Ду
кат, Долна Любата и Гор 
на Любата. Тя ще бъде осо 
бено полезна за население 
то от този край през зим
ния период, когато съобщи 
телните връзки между Бо 
силеград и Враня стават 
през Божица и Округлица.

Стоичко Андонов

жлив, за жилищната хиги 
ена и хигиената на човека.

С откриването на споме
натите амбулатории се раз 
решава един от спешните 
проблеми за здравеопазва
нето в Босилеградско, кой 
то години наред стоеше 
пред Съвета за народно 
здравена на общината. Ра
йонът Долно Тлъмино, дос 

_та отдалечен от здравния 
дом в Босилеград, при ела 
бите съобщения, особено 
през зимния период, още 
отдавна изискваше откри
ването на амбулатория. 
Здравният дом настояваше 
да оказва възможно по-ре 
довна помощ на болните, 
да облекчи пренасянето им 
в Босилеград. Но и покрай 
това старание, здравеопаз 
ването на този район беше 
незадоволително. Сега жи 
телите от този район, как
то и тези от района Горна 
Любата, ще имат много по- 
редовна, по-добре органи
зирана и по-систематична 
здравна защита. Болните 
не ще бъдат принудени да 
отиват в болница за малки 
помощи, няма 1 да бъдат 
принудени да преминават 
)по 20 и повече километра 
ггьт. Амбулатория ще оказ 
ва помощ на населението 
от Горно Тлъмино, Карама 
ница, Жеравино, Голеш, На 
зърица, Доганица, Яреш-

здравеопазването, за пра
вилната прехрана, 
изисква човешкият органи 
зъм, за да бъде по-издър-

която

Покрай земеделието за-

Земеделскаша кооперация в Дол
на Любаша осШавя търговията

и особено наизведения от селските сто 
пани, ще води сметка да на 
мери пазар за тях.

съветКооперативният 
на земеделската коопера
ция в Долна Любата на по 
следните си заседания раз 
гледа обстойно досегашна
та работа на кооперацията 
обсъди проекто-плана за 
перспективното 
от 1961—65 година. Съве
тът взе решение коопера
цията в бъдеще да не се ба 
ви с търговия, а изключи
телно да съсредоточи вни
манието си върху подобре 
нието на селското стопанс
тво, да модернизира онези 
клонове, които имат перс
пектива за развитие. В бъ 
Деще кооперацията ще има 
в Долна Любата само един 
свой магазин, ко'йто ще сна 
бдява населението със зе
меделски съоръжения, се
мена, изкуствени торове, 
химикали за пръскане и 
пр. Също така ще изкупва 
земеделск и и други про-

Магазините в Плоча, Ду- 
Горна Любата и Долнакат,

Любата, които досега дър
жеше кооперацията, ще ги 
поеме търговското предпри 

„Ангрпоромет” от Вра

СЪОБЩЕНИЕ
РЕДАКЦИЯ НА ВЕСТНИК БРАТСТВО СЪОБ

ЩАВА НА СВОИТЕ АБОНЕНТИ И РЕВИЗОРИ, ДА 
ИЗПРАТЯТ НОВИ ЗАЯВКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО 
НА ВЕСТНИКА ПРЕЗ 1961 ГОДИНА 
ДО 25 ДЕКЕМВРИ 1960 ГОДИНА, ЗАЩОТО БЕЗ ПРЕ 
ДВАРИТЕЛНО ИСКАНЕ НЯМА ДА ИЗПРАЩА ВЕ
СТНИЦИ НА АБОНЕНТИ ТЕ И РЕВИЗОРИТЕ.

РЕДАКЦИЯ НА ВЕСТНИК БРАТСТВО УМОЛЯ
ВА АБОНЕНТИТЕ ДА ИЗПРАТЯТ 
СУМИ ОТ 1960 ГОДИНА НАЙ-КЪСНО ДО 25 ДЕКЕ 
МВРИ, ПОРАДИ ЗАВРШВАНЕТО НА БЮЖЕТНА- 
ТА ГОДИНА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ РЕДАКЦИЯТА 
ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕНА ДА ПОСТЪПИ ПО ЗАКО
НА И ДА ПОСТАВИ ИСК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗ 
ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ.

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА ВЕСТНИК БРАТ
СТВО Е 240 ДИНАРА.

ПОЛУГОДИШЕН — 120 ДИНАРА.
ТЕКУЩАТА СМЕТКА НА РЕДАКЦИЯТА Е: 

117-74-2-188.
АДРЕС: РЕДАКЦИЯ БРАТСТВО — ПИРАТ

развитие
ятие
кя. Ведно с магазините коо 
перацията е отстъпила на 
споменатото предприятие 
5.000.000 динара оборотни 

Предприятието

НАЙ-КЪСНО

Пръскането на овощните 
дървета може да се извър
шва през целия период от 
опадането на листата до на 
чалото на пролетната веге 
тация (набъбване на пъп
ките). Трябва да се отбеле 
жи, че през време на веге 
тацията не може да се при 
ложи съответна защита на 
овощните дървета, поради 
което непременно трябва 
да се ползва дългия зимен 
период.

средства, 
ще води сметка магазините 
да бъдат снабдени с по-бо
гат асортимент от стоки, от 
което ще имат полза потре

ДЪЛЖИМИТЕ

бителите от тези села.
След тази ориентировка 

на кооперацията към селс
кото стопанство дойде и до 
намаление на служители
те в кооперацията, които 
работеха в администрация 
та, счетоводството и тър
говията.

Ннж. Венко КолевС. А. — А. М.



БРАТСТВО

НАШИ СЕЛА: Десет жектара но
4 У КлисургориР АД Е И Н А поли, 1000 явора, 4000 бре- 

ста и 1000 брези. Понеже 
залесените площи в местно 
стите Граховица и Муеи- 
лев рид са дело на учени
ческото трудолюбие ще бъ 
дат пренесени в имущест
во на училището и провъз 
гласени от страна на общи 
нския отбор за ученическа 
гора.

Успехът в залесяването 
в Клисура се дагьжи и на 
помощта на лесничея Дра 
ган Мицов, който често об 
хождапге този район, да
вайки нужните напътствия 
за успешна работа.

Възванието, което отпра- • 
виха околийският отбор на 
ССРН и околийският коми 
тет на Народната младеж 
от Враня към плановете си 
за залесяване, бе прието с 
готовност от населението и 
от учениците на основното 
училище в Клисура Учени 
ците обявиха съревнование 
на останалите училища в 
околията.

Късна на.чръщена есен. 
Тежки, облаци надвиснали, 
спуснали се и легнали 
ребрата на далечните 
нини. Низките баири 
кнали калпаци от точеща 
се мъгла, която час се спу 
сне над ушите им, 
повдигне... Тогава

Спомените на дядо Сто
ил Симеонов водят в дале
чното минало. Тогава Раде 
йна имала 60 къщи. Селото 
било разположено на друга 
та страна — през падина
та. То имало само три ма
хали: Шишкова, Гимшина 
и Тренчина. Хората се за
нимавали със животнов-бд 
ство и земеделие. Отглеж
дали по около 300 овце, 
100 козе, 15 говеда... Земя-

водствата на масовите ор-тата. Кържалийте викали, 
блъскали, но той не ги пу
снал. Неговите плещи би
ли по-яки от плещите и у- 
дарите на многобройната 
кържалийска сган. Не смее 
ли да запалят колибата му 
нито кошарата.

Между старите радеича- 
ни нямало писмени хора.

— Единственият писмен 
човек беше Йоцо Боровски, 
който не беше от нашето 
село, но тук живееше-раз- 
казва дядо Стоил.-За село 
то ни направи добри рабо 
ти, а после изчезна някъ
де в Румъния. Първият ни 
учител беше от Петърлаш. 
Беше свършил само четвъ 
рто отделение. Учеше ни 
черковната сграда при.гро 
бищата. По-късно и учили
щната сграда искаха да по 
строят близо до черквата, 
но Йоцо, който беше напред 
ничав, не позволи това. 
Сам пренесе плана долу в 
селото, близко до махали
те и водата.

ганизацйи, засеяла по ня
колко декара с италияпка. 
Добивът беше добър, а жи 
тото по-хубаво от старите 
сортове. Тази есен пашите 
селяни засяха голяма площ 

цял

на
пла

натъ

с италипнка, Един 
блок от 20 хектара е засят 
с италияпка, която добре 
напредва.

Радейна напредва, става 
будно село. Само водата о- 
става неразрешен проблем, 
па който всеки човек мис
ли. Щастие би донел оня, 
който би намерил решение 
за водата; селото би му ос
танало преблагодарпо. То 
гава Радейна би се ирепо- 
родила. Жените иеще нос
ят толкова далече кобили
ците с големите меици.

Миле НИКОЛОВ

час се 
се пока

жат храсталаци притаени, 
стъписани от предчувствия 
на ннастъпва щеняг и око
ви. Кафявата им премяна Преподавателите и уче- 

организираха тр:< 
по залесяване.

ниците 
трудодни 
Освен това те използваха 
и няколко следобеда за за

• г--

,!
ч'

:>ЧУ лесяване. В тези акции те 
залесиха 10 хектара голи

■;-г<

|Н! а
и неплодородни плещи, на 

посадиха 30.000 бор-, КОИТО
чета, 30,000 акации, 1500 то С. И.

МВ» ' Ш N Път шз планинатаим

ре ни коли. Воловите споко 
йно ще вървят и теглят то 
вара с дърва, а през лято 
то със сено. Сенокссчани 
не ще бъдат принудени с 
трепет да тръгват на рабо
та, няма да затварят очи 
пред страшната пропаст ка 
кто до сега.

Трудолюбивите и сговор 
ни сенокосчани построиха

ваше. Тази есен партийна
та организация предложи 
на една конференция на 
ССРН да се започне с рабо 
та. Някои гледаха на това 
с недоверие. Но следващия 
ден членовете на Съюза на 
комунистите и ръководство 
то на ССРН излезе на рабо 
та в Цръквичка страна. Че 
рната линия на пътя благо 
се издигаше от стария път 
през отвесните склонове

Старопланинското село 
Сенокос е известно с пости 
женията си в социалистиче 
сксто изграждане. Култур 
ният дом, голямата мандра 
пътя към село Каменица и 
много други акции служат 
като пример на съгласие и 
готсеност на селяните да 
дадат г.сичко от себе си за 
общото добро. И акцията, 
която сенокосчани органи
зираха в навечерието на 
Деня на Републиката, за 
изграждането на път през 
Стара планина до имотите 
,им, е един ст примерите, ко 
ито трябва да следват и о- 
станалите села във Висок. 
Над 150 селяни за десетина 
дни изградиха път от око
ло три километра, за кое
то дадоха над 2,300 работ
ни дни, стойност от
1,150,000 динара.

Времето текло като река, 
си шепоткоято в тихпяИзглед от Радейна приспива, а понякога при 

дойде буйна, луда, че руши 
всичко, 
след нея нов живот. По ня 
коя вълна на реката-време 
се докосвала и до Радейна. 
Вместо старите 
хората
ят нови, хубави, светли. Ня 
кой прескочил през пади
ната. След него търгнали и

От време на време шушне 
нещо, а този шепот пропъл 
зи от единия до другия 
край, прескочи през ниви 
и валози, поема го друг лес 
и го пренесе по-нататък. 
Под

та край селото не била об
работвана. Простирали се 
широки, богати пасбища. 
А нивите били съвсем мал 
ко. Хората сея ли ръж. Хля 
бът бил черен; като кал. 
Живеяло се просто, мирно, 
незабелязано.

Но между радеинчани се 
намирали и хора, които с 
подвизите си останали веч 
но в спомените на хора
та, предавани от поколе
ние на поколение. За тях

да изникнеза

къщурки
започнали да стро-храсталиците се шир

нали просторни ниви, зеле 
ни есенни посеви. Тук-та- 
ме По- някой орач подкан
ва воловете, които мудно 
крачат а от ноздрите им 
пъ*а пара. Угарта е в раз 
гара си в село Радейна.

Селото е

други. От другата страна 
на Падината израснала е- 
дна махала, пък втора, тре 
та... Така настанали маха- 

Палчина, Цанина, За- 
част оти днес разказват като че 

ли вчера е било. И днес се 
приказва за Голям Дойчо, 
висок, широкоплещест си
лен, който и от турците не 
се страхувал. Имал голямо 
стадо, бил заможен. Плев
ял в колибата си. Един 
път нападнали кържалии. 
Още от далече почнали да 
бият в тъпани, дигнали о-

лите
горкина, другата 
Гимшина. Радейна раснала,

на открито, а 
зелените посеви, сякаш 
свидетелствуват за трудо
любието на селяшката ду
ша. Мирно и тихо, събрано 
на един хълм, открило сър

се, ширила 
от 110

увеличавала
Станала селосе.

къщи.
— Радейна е хубава — 

Васил Христов, предцето си към низините — 
към Димитровград, който 
се крие зад баирите. Тук- 
таме се извива дим от ко
мините или от керемидени
те покриви.Лицата на къщи 
те открити, бели, засмяни. 
По дворовете голи опустя 
Ли дървета. Някъде увис
нал самотен лист. По ули 
ците се щурат свине, по не 
кое говедо... Купи слама, 
пластове сено и царевичи- 
на по харманите.

казва
седател на местния отбор 

няма вода. Кладенци През ноемврийските слъ 
нчеви дни е Сенокос се при 
казваше само за пътя. Тру 
дов етусиазъм беше обхва
нал всички селяни. Всеки 
искаше пътят да бъде го
тов по-рано.

Историята на пътя е те
жка и сурог.а. Старият път 
за Прелесие и Черни връх, 
който беше прокаран още 
през турско време из река 
та, отвесно поемаше из 
планината към Прелесие. 
За тази част на пътя всеки 
сенокосчанин има по някоя 
случка, за която с мъка ра 
зказва.

— Когато слизах тук: — 
казва един сенокосчанин—• 
затварях очите си, за да не 
гледам как добитъкът пра-

— но
те (бунари) са единствени 
за снабдяване с вода. От 

и добитъка, отлелия, за да изплашат хо
рата. И наистина така ста
нало. Хората побегнали в 

Голям

тях поим
напояваме градинитетях

през лятото. Когато е су- 
за вода.

Така бе ше някогагъстите храсталаци.
загрижим се 

През една суши а година из 
вадихме още два бунара. 
Единия бе започнат от мла 
дежта, а после и ние й по 

и днес

колибата шаДойчо останал в
Вратата била затворе- 
Когато кържалийте до 

обиколили колибата 
той застанал зад вра

на планината и изчезваше 
в гъстата гора по посока 
към Прелесие. Следващи
те дни дойдеха и останали 
те селяни. Работеше се тре 
скаЕо. Едри буки се руте
ха пред ударите на сеноко 
ечаки и пътят се очерта 
през гората. Ковачът Ми
хаил Рангелсв беше осво
боден от работа, за да по
правя счупените брадви, 
мотики и лопати. Отборни 
кът на селото Асен Джо- 
рич по цял ден оставаше

още един обект без каква- 
то и да е помощ ст страна, 
което заслужава похвала 

Б. Николов

си.
на.
ш ли, 
му, а магнахме и затова 

този бунар се нарича „мла 
дежуи бунар”.Изкупуването на тютюна 

в Димитровградско
всичко пробле Тази годвна ценнге 

на овощната по-висо- 
кн от по-рано

Въпреки 
мът за 
шен.

водата не е разре-
Всяка сутрин и приве 

девойки с мен-доровци, Бански дол, Сми- 
и Ра

чер жени и 
ци на
да от кладенците. Поняко- 

докато дойде ре-

На 8 ноември т. г. в Ди 
започна из- кобилици носят во-ловци, Пъртопопинцимитровградско 

купуването на тазгодиш
ната
До 22 ноември завърши Ви- 

Одоровци, Гуленов-

Земеделската кооперация 
„Напредък” в Босилеград 
през този сезон започна из 
купването на овощия и дру 
ги селскостопански проду
кти. Цените на овощията, 
особено на ябълките и кру 
шите, са значително по-ви

дейна.
Голям брой произволите 

по 500
га чакаттютюнева реколта.
дът им.

Радеинчани са трудолю
биви хора. Съществува съ 
гласие между тях. 
без никаква помощ от стра 

направили обществена 
сграда, която наричат и ку 

кооперативин

ли получиха средно 
—700 динара за килограм. 
Така например Петър Яна 

Трънско Одоровци 
за 142 кгр. тютюн е полу- 

92,600 динара, Стеван

сочко
ци, Смиловци, Радена, Пе- 
трлаш, Моинци, Пърторгго- 
пинци, Бребевница, Трън- 

Одоровци, Бански дол

Сами,чкев от

на,чил
Милошев от същото село 
за 95 кгр. 55,900 динара, 
Георги Милошев 69,100 ди 

Кира Данков 49,400,

ски
и Драговита. От 19 до 
декември ще бъде извър
шено изкупуването и в ос 
таналите села на Димитров 
градската община.

29 лтуреп и 
дом. В едно от пометения 
та се намира магазинът, а 
доугото им е салон. Тик с.е 
дават вечеринки, устройват 
се събралия, беседи... А зи 
мйиците през лятото им слу 

като млекарница.

соки от по-ранно, понеже
бе ’

нара.
Петър Петров от с. Драго 
вита за 98 кгр. 58,800 дина
ра, Борис Йотов от Пърто
попинци за 102 кгр. 64,300 
динара, Божил Цветков от 
Смиловци .72,200 динара и

рбдитбата тази година 
ше много по-слаба.Макар че тютюнът още 

съвсем изкупен може 
каже, че тазгодиш-

не е Донеотдавна кооперация 
та беше изкупила 23,000 . 
кг шипки, 15,000 кг ябъл
ки за Косово поле, а пО 
плана на кооперацията, ще
бъдат изкупени още 50,000 
кг ябълки. Изкупени са и 
значителни количества

жатда се
ната реколта е много по- 
качествена от миналогоди— 

Най-качествен тю-

донело още ед-Времето
вълна на новите стпем- 

Старите семена да 
се заместят с нови, които 
ще дават по-висок и по-ху 
бае добие. Хората гледали 
на това с недоверие.

още много такива.
През втория етап: се оча 

ква още по-качествен тю- 
защото досега бе пре

ча
шната.
тюн дадоха последните три 
беритби. За отбелязване е 
и подобрената производств 
ена манипулация

- която до голяма сте- 
зависи качеството и

ления.
пъттюн,

даден тютюнът от първите 
беритби, който е по-слабо- 
качествен.

ви усилия да задържи то- - 
вара.

За този път се говореше 
от отдавнашно селото не мо 
жеше пс-ранно да намери 
сили и направи път из Цръ 
квичка страна, за да избег 
не' стръмностга. 
пъти се канеше да започ
не с работа, но там си оста

на пътя. Той 
ше работата.

организирана тю тю
на, от __ Не че: не искаха да по

сеят нов сорт пшеница — 
казва Васил Христов — но 
нямаха опит, не се знаеше 
дали тези сорти ще успеят 
на нашите ниви... Минала
та година само 
стопани, членове на ръко

— Тук трябваше да дой
дат и останалите села, за- 
щото и те имат гори 
Прелеещ 

Когато

Приведените данни пока 
че тютюнът е най-репен

цената му. Цената на изку 
досега тютюн седви 

400—470 ди-

зват,
нтабилната култура в Ди
митровградския край, още 

когато се имат пре

рехи. Също така и остана- 
Босиле

къмпения -казва Асен. лите кооперации вжи средно от 
нара за килограм. Наи-до- 
брокачествен тютюн пре
дадоха тютюкопроизводите 

селата: Трънски О

човекповече
двид благоприятните 
вени и климатически усло

градско изкупуват овохциявърви по 
новия път из планината 
почти не чувствува умора. 
Утре тук ще минат

Няколкоггоч
селскостопанскиняколко и други 

продукти.вия. натовалите от
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АВТОМОБИЛ С КАРОСЕРИЯ 
ОТ ПЛАСТМАСА

Съобщенияа

у< НАС И в СВВтА Подсьюзът на фудболни 
те съдии в Пирот, органи
зира семинар за фудболни 
съдии на територията на 
пиротския подсъюз. Осведо 
мяват се всички заинтере
совани фудболисти, които 
са престанали активно да 
се занимават със спорт, да 
се яват за да получат чрез

Атомните експлозии и метеорологи-
ческите явления

Поради честите необик
новени, екцесивни метеоро 
логически явления през 
последните години, от вре
ме на време, в обществено 
стта се поставя въпросът: 
дали тези засухи, наводне
ния, бури, твърде високи и 
твърде ниски температури 
не са последица от опитите 
с атомни водородни бомби? 
На тези въпроси науката о 
ще не е отговорила поло
жително, и то поради две 
причини: 1) енергията, коя 
то се освобождава при екс 
плозията на тези бомби все 
пак е малка в сравне
ние с енергията на стихия
та, която е заангажирана в 
метеорологическите проце
си; 2) нито един метеороло 
гически екцес през послед 
ните години не е надминал 
по-рано вече забелязаните 
-екцеси, а такъв е случая и- 
с ниските температури у 
нас през миналото лято и 
с хубавите дни на сегашна 
та късна есен. Обаче нау 
■ката не може да даде на те
зи въпроси нирешително от 
рицателен отговор защото 
■се знае, че равновесието на 
^лабилното състояние може

Тази обувка е направена 
за една изложба.

да се наруши с относител
но малка сила, а в атмос
ферата съществуват лабил 
ни състояния, чието нару
шение може да има круп
ни последици.

семинара и изпит званието 
изпитен съдия. Всички за
интересовани да се обадят 
най-късно до 20 декември 

Миодраг Панич. Това 
лица от.

Следи од диносауруси
Съветските изследвате- при

е валидно и за 
територията на Димитров
град и Бабушница, където 
подсьюзът няма нито един

ли са открили следи от стъ 
пала на гигантски динасау 
руси, които бродили по 
Земята преди 200 милиона 
години. Тези следи, за ко
ито се смята че са единст
вени от този вид в света, 

азиатската

Гигантска обувка
Виенският обущар Сиг- 

фрид Телер е работил две съдия.
О

съобштаваРедакцията 
на предприятията че по 
случай Нова година ще по
мества честитки и рекла-

се намират в 
част на СССР. Специалис- 

че тези следи

се че такава каросерия има 
редица преимущества: тя 

е по-лека, има по-хубави 
форми и много по-силна у- 
стойчивост.

автомобил, 
направен в Англия, се раз- 

обикновените

Този спортен
тите вярват, 
принадлежат на динасауру 
си месояди и тревояди. Ня 

животни са би

личава от 
автомобили по това, че ця
лата му каросерия е напра 
вена от пластмаса.

ми.кои от тези 
ли тежки и по 8 тона. Счита

Н А. IX ОМ АКИНИТЕседмици и е изразходвал 
цяла кожа от крава, за да 
направи тази гигантска о- 
бувка, ,за която свободно 
може да се каже, че е най- 
голяма в света. Тя е дъл
га 160 см., а тежка 40 кгр.

С ЪБЕТМ
количество квасец хранитези неприятност може да се 

избегне, а дрехите да се за 
щитят от молци и да имат 
приятна миризма по един 
малко известен начин: 
кората на здрав портокал 
се забождат каранфилчета. 
Портокалът остава здрав и 
трае дълго време, така че 
разходите се изплащат.

е удобно да се слагат в 
гардероба, в който, край 
зимните вещи, стоят и дре 
хите, които се носят. Та-

Всички средства, които 
се употребяват против 
лци обекновено имат непр 
иятна миризма и затова не

лността му се увеличава; 
той се слага обикновено в 

запръжка, за 
стопи в нея. На сред

МО

полуготова 
да се
но количество 
достатъчно е 50-80 гр. едро

в
запръжка

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА бен квасец.
©

Най-оригинален подарък 
(чувал пълен с кибрит) по 
лучил. неотдавна датският 
-атомист и носител на Нобе 
лова награда ■ Ниле Бор 
за ствоя 75-ти рожден ден. 
Подаръка му върчили мла
ди учени, които се намират 
при него на специализа
ция. Както и болшинство
то учени и професори и 
Ниле Бор е много разсеян. 
Той е страстен пушач на 
лула и в своята разсеяност 
никога не знае, къде е сло 
жил кутията с кибрит.

из Босилеградско още ня
мало картофени насажде
ния, а и хляб се слагал ря 
дко на търпезата.

ката планина намерил ня- 
за тези област

През средата на миналия 
век френският геолог Буе 
предложил на турската ад 
министрация да прокарат 
пряка линия, която да свъ 
рже Белград със Солун 
през Ниш, след това по те- Георгиев, 
чението на Нишава до Ди
митровград, а от там по те 
чението на Лукавашката 
река през Невля и Бурела Долината на Любатска- 
към Брезник и долината та река може би е една от 
на Струма до Беломорието. на^-прив летателните в Кр 
На това сериозно и добре аището. Южните и северни 
подкрепено предложение 
се противопоставил немс
кият инженер Г. Фон Хан, 
който 1858 година дава (по 
-късно възприет) проект за 
железница Белград—Ниш 
—Солун през Скопие т. е. 
долината на Морава и Вар 
дар, която е особено ожи
вена в наши дни.

Интересно е, че още вед- 
наж бил даден проект..де- 
филието на Лукавишката 
река да бъде използувано 
за построяване на ЖП ли 
ния, но и тоя път бурелча 
ни нямали късмет. Това би 
ло към края на миналия 
век, когато група френски 
инженери наблягали же
лезницата Белград—Ниш 
—София—Истамбул да бъ
де прокарана през' БУрела, 
а не през Драгоманския 
проход както е днес.

©колко нови 
форми. Съобщението за то 
ва откритие -публикувал в 

списание”

Квасецът е известен на 
домакините само като сред 
ство за месене тесто. Оба„Периодическо 

от 1901 година проф, Ст. © че квасецът може да се у- 
През 1934 година край потреби и на друг начин, 

древния Цариброд минало Съвременната наука за пре 
едно венецианско диплома >фана е установила, че ква 
тическо представителство сецът, освен белтъчини и 
на път за Истанбул, къде- минерали, съдържа и вита 
то на престола се намирал мини и то: витамин Б и ан 
султанът Сулейман. Секре тирахитичния витамин Д. 
тарят на мисията Бенеде . Това значи, че когато в я- 
то Рамберти записал, че на деното се сложи известно 
25 февруари пристигнали в 
Цариброд „който в минало 
то бил една крепост в ан 
тическа форма, градена от 
твърде големи мраморни 
камъни, и която била наре 
чена така защото господа- 
рът й се зовеше Петър”.
Това обяснение на етимоло 
гията на стария Цариброд 
е твърде наивно и безосно 
вателно.

*

ЖЕНИ
В УЧИЛИЩНИТЕ 

ОТБОРИ
те й урви на някои места 
са почти надвиснали над 
коритото и недостъпни, о- 
собено високия рид над се 
ло Гложйе (1760 м), из хъ
лбока на който са врязани 
ронливи пътечки. По-рано 
през долината трябвало за 
три часа път рекичката да 
се броди около 80 пъти ако 
човек не е искал да оби
каля из околните над про 
лома баири.

1 На последната общин 
ска конференция на Съ 
юза на женските друже 
ства в Димитровградско 
се подчерта факта, че 
жените са много 'повече 
заангажирани около въз 
питанието на децата и 
че те са тези, които най 
често присъствуват на у 
чителско--родителските 
среши и се интересуват 
за успеха и държанието 
па своите ученици. Посо 
чи се, че 70 па сто от 
присъствуващите роди
тели на споменатитесре 
гци във всички учили
ща са /еки. Тогава се по 
сочи и един друг факт: 
в сегашните училищни 
отбори жените са застъ 
пени само с 13 процента. 
Коментари са излишни!

При нови избори на те 
зи отбори би трябвало 
да се има предвид посо 

ир^ъотнпшепие 
м.еусдц активността на 
жените и тяхното мяс
то в тях.

ПОСТЪПКАТА НА КОН ДУК- 

ТОРА. ВАСИЛ
На гарата във Владишки 

хан, докато очаквах автобуса 
за Босилеград, намерих една 
жена от Ресен, Босилеградско, 
с болно дете. Детето и май
ката плачеха. В разговора, тя 
ми обясни, че детето води от 
болница и че сега три дни ча 
ка на гарата да намери място 
в автобуса, за да отнесе дете 
то си в къщи, но никой не вли 
за в положението й.

И тази нощ мина. Сутринта 
в седем часа пристигна авто
бусът от Враня, обаче и този 
път жената не можа да се ка 
чи, защото кондукторът взе 
в колата пътници, конто в ръ 
цете си държеха някакви, те
леграми—спешна работа -.

В десет часа пристигна вто
рият автобус, който тръгва в 
13 часа. Когато ние пътниците 
поискахме билети, КОНДУК- 
ЮРЪТ ВАСИЛ, от Транспорт
ното предприятие — Бесна Ко 
била заяви, че билети се да
ват при автобуса в 11,30 часа. 
Изчакахме, но той не дойде. 
Пристигна от града чак в 12,30 
часа, но издаде много малко 

С. С. ■ билети, защото издал билети

те на приятелите си предвари 
телно.

Жената кой знае по кой път 
помоли да я качи, че имала бо 
лно дете, но той й даде един 
отговор, съвсем недостоен
за служител на едно известно 
предприятие — Няма място за 
болни в колата, тях в болни
ца."

©
©

И жената пак остана на га
рата да плаче с болното дете...

Да бъде още по — нехуман- 
на постъпката му, той още в 
Сурдулнца прибра един „го
сподин”, само що го пита той, 
на Върла качи още двама път 
ннцн. на Перина барака още 
един.

Не зная какви са последстви

Според бележките на ста 
рия български пътешестве 
ник и естествоизпитател 
А. Тошев в началото на то 
зи век селянито в Босиле-

Всичките шопски хора са 
трепливи, разнообразни и 
пълни с жизненост и амо- 
нотония. Те не съдържат 
парадни фигури, а тъкмо 
обратното 
та са хитри, непринудени

градско започнали да сеят 
хелда, която използувализа 
храна. Интересно е да до
бавим, че по това време К, 
Иречек като минавал из се 
ло Поганово, Димитровгра 
дско, също обърнал внима 

Оше през 1895 година ние на това, че из поганов 
лютикови растения из Бо- ските ниви селяните обра 
силеградско е събирал за ботвили хелдови култури, 
научна обработка ботани
кът Димчо Михайлов, ка- ;кта, също забележен от А. 
то на Големи Стан и Глож

движения-

и пъргави. 
Такива са ята от това три-четири днев

но чакане в студената гара на 
детето и майката от Ресен, но 
кондукторът не е постъпил та 
ка както повелява неговата слу 
жба и най-миннмалната доза 
човещина, и ясно, заслужва на 
казание, защото зарад прия
телство накърнява престижа 
на предприятието.

прочутите 
„Селско оро”, „Лила” и „Й 
ова”, които лека-полека отО
стъпват място на модерни 
те космополитически тан
ци, които действат зарази 
телно на съвременната мла 
деж и получават маса при 
върженици.

Още по интересен е фа-

Радое Дончев 
Студент ВПШ-НишТошев, че по това време

В А И ОНЗИ ДА НЕ Е ХЕПТЕН 
ЩЕТА @ Текст и рисунки МЕТОДИ ПЕТРОВ

-А, ако в шиелАккгА 
„СмсБоаа ~някой гглк 
е. зо&рмзил аА ла~ 
твори иешмитл в
ГГОЛЮЦМмиАТО м/уЛ
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Томи Дрсовскя: АЛЕКСАНДРАСТО ГОДИНИ ПЪРВОНАЧАЛНО 

УЧИЛИЩЕ В ДОЛНА ЛЮБАТА па македонския народ. В 
това действие участвуват 
родителите й, които я пред 
отвратяват от борбата, от е- 
дна страна-и революционни 
те сили, които я включват

тив българските окупатори 
и фашисти. Като ободрите 
лна нишка и в най-напре- 
гнатите ситуации се промъ 
ква образът на комичния 
Герман.

Режисурата е съсредото 
чена към обработване на 
реалистичните детайли на 
пиесата и към засенчване 
на определените й психоло 
гически особености. Тази 
реалистична насока на ре 
жисурата е довела до спон 
тано оформяване на обра
зите.

Що се отнася до актьори 
те, трябва да изтъкнем, че 
актьорите Ангелина Ацева 
и Ангел Кръстов в главни 
те роли настъпиха с успех. 
Това че Александра беше 
непринудено в центъра на 
развитието на действието 
и че преплитането на мно- 
гобройни елементи прида
ваше известна хармонич- 
ност е заслуга на Ангели
на Ацева. Няколкото инте 
лигентно изговорени репли 
ки заслужават признание, 
и то още повече, защото 
става дума за начинаюгца 
актриса. Приятно беше и 
пожертвоването на Ангел 
Кръстев в ролята на майор 
Ганев, който с успея дове
ждаше в хармония външна 
та експресия с вътрешната 
истина на образа. Симеон 
Басов в ролята на Владо, 
въпреки голямото желание 
не притежаваше зрелостта 
на човек, който по силатана

Ако „Александра” е из
брана за да се посочи ху
дожествената стойност на 
македонската драма след 
войната, то спектакълът в 
Димитровград показа, че е

Първоначатсото училище в 
Долна Любата е ешию от най- 
старите училища в Босилеград 
око. Спорещ, данните, с конто 
(разполагаме, в Долна Любата 
е открито училище още през 
турското робстоо — през 1860 
година. Най-напред училището 
било поместено в черквата, а 
през 1868 година било пресе
лено в една черковна сграда. 
Пръв учите* бил някой поп 
Стефан, ва кргато сведенията 
(гшорят. че бил от Кюстендил 
ско- След него идва за учител 
Аначко Попов от с. Груинци. 
Босилеградско, шивач по про
фесия който покрай това вър 
шил и учителска длъжност. В 
училището се работило на чер 
конно славянски език. (През пъ 
(рвата учебна година имало са 
1мо 10 ученика, а след непъл
ни 5 години, броят се увели
чил на 30. Училището посеща 
(вали изключително момчета, 
защото по тогавашните разби 
рания само момчетата трябва 
ло ща се учат. По неизвестни 
причини, след няколко години 
училището се преместило от 
черковната сгРада в частна 
къща, която вече не съществу

Характерно е да споменем и 
теша, че през турскот робство 
учс/бс-гнците бил4г снабдявани 
от София, Белград и Кюстен
дил. История била потайно изу
чавана. защото била забране
на -от турците като предмет. 
Страхували се. че изучаването 
историята н-а славянските на
роди, а особено ча южните 
славяни, може да доведе до 
бунт.

След първата световна во
йна броят на учениците се уг 
(велнчнл значително. Помеще
нията на старото училище не 
могли да задоволят новите ну 
жди. Затова през учебната 
1924/25 под. била построена 
нова сграда. Но броят ага уче
ниците се увеличавал все по
вече и повече, просветното де 
епо вървеше все по-напред към) 
стопроцентно обхващане на 
Децата, което се осъществи в 
условията гча народната пи 
(в-ласт.

В течение на стогодишното 
съществуване първоначално
то училище в Долна Любата 
е дало на народа ни, на нашия 
мрай голям брой просветни ра 
ботници, лекари,

агрономи, съдии. От това учи 
■особено в наше време изли ще

дезоха голям брой (младежи и 
девойки които после продъл
жиха образованието си, ста
наха специалисти по различни 
области. След -завършеното си 
образование те намериха съот 
ветнн места в Босилеградско 
или други места в нашата стра
ига.

В условията на социалистиче 
ска Югославия първоначално 
то училище в Долна Любата 
прераства в основно осмотоласо 
Во училище, -което има повече 
от 300 ученика. В него работ 
ят 11 преподаватели. За по-мо 
дерното провеждане на обуче 
нието, за което са нужни по- 
просторни помещения, се при
стъпи към построяване па но
ва училищна ограда, за която 
общинският отбор отпусна 3 
милиона динара. Изграждане
то й е към края. Някои стаи 
са вече оолособени за работа, 
в които се провежда обучение 
то. Не е така далече времето 
когато сградата на училището 
ще бъде най-хубавата пост-ро 
йка в Долна Любата.

Александър Младенов

СКИЦАН Младенов

в борбата — ог друга стра
на. В рамките на това дей 
ствие съществува и трето 
действие, което се разви
ва между майор Ганев и 
поручик Камбуров. Разви
тието на това действие при 
дава динамичност на цяла
та (внеса. Наблюдавана ка 
то цело може да се каже, 
че авторът е създал интере 
сна акционно-психологиче- 
ска драма с обществено по 
литически характер, напом 
няйки на зрителите за съ
противлението и борбата 

на македонския народ про

трудно да се прецени тала 
нта на Тома Арсовски. Ма 
кар, че героите му се опит
ват страстите, чрез полусъз 
лико, съдържането не е 
пропито с творческа кръв.

Александра от несъзнате 
лна жена на която дикту
ват нагоните, чрез полусъз 
нателно средство за борба 
против врага става същин 
ски борец, който в '"тубата 
намира същинска, оълбока 
любов. Значи, основното 
действие се състои във 
включването на Александ 
ра в революционната борба

ва инжечерн,През 1878 година броят на 
учениците се увеличил толко 
(ва че се наложило да се пост 
рои училищна сграда. Понеже 
надалите били разпръснати. 
Децата пътували много и като 
пръв проблем се поставило— 
училището да се построи на 
такова място, което ще бъде в 
ореднщето. Така била построе 
гча нова училищна сграда, в 

обучението.

За иросвеШниШе работници

Новият начин на 

възнаграждаваме
Която ставало 
Слея освобождението от тур
ците училището в Долна Люба 
та било утвърдено като гчарод 
ню агьвоначално училище.

В долгчолюбатското училище

училището, но провеждайки в 
дело извънкласната активност 
на учениците, да направи тази 
активост колкото се може по- 
съдържателна. Точно тук за
почва действително новата ро 
ля на преподавателя, за коя
то трябва да се държи сметка 
когато става дума за възнагра 
подаването, 
държи сметка и за работата 
на преподавателя в класната 
стая, неговото креаторство в 
даването на знания на учени
ците, методическо-педагогиче 
ските постъпки, които са го 
голяма степен резултат на лич 
пата подготовка.

Най-сетне, новите форми на 
образование и възпитание вие 
соха чувствителни промени и 
в системата на оценката на У- 
чениците. Стараейки се щото 
ученикът да овладее предме- 
етите преподавателят полага 
максисмум труд защото пов
тарянето на класа, както е ве 
че казано в много предписания 
и резолюции, трябва да се све
де на най-малка мярка.

За всичко това ще се държи 
сметка при утвърждаването на 
степента на възнатраждаване 
то на работниците по просве
тата.

Няма съмнение, че система 
та на възнаграждаването спо
ред трудовия ефект, каквато 
се провежда в стопанството, 
не може напълно да се прило
жи и върху просветната специ 
алност, защото в края на кра 
ищата затова не съществуват 
ни реални условия. Обаче за 
известно сходство все пак мо 
же да се говори: както работ 
никът в стопанството произ
вежда определен вид стоки, и 
ли служащият извършва опре
делена работа, и преподава
телската дейност е до извест 
на степен пронзводство-само 
по-друго. Опасност от вулгари 
запия на пълно отъждествява- 
не на производствената рабо
та в предприятията с оная в 
училището практически не съ 
ществува, ако се имат пред
вид всичките специфичности 
на ролята и задачите на работ 
ниците по просветата.

Държавните органи, които 
се занимават с просветни въ 
проси подготвят в сътрудни
чество със синдикалните фо
руми нов проекто-закон за въз 
награждаването на преподава 
телите. Очаква се, че вече от 

година, ако този про
ект приеме Народна скупщи
на всички ония, които пре
подават в образователните у- 
чреждения, ще могат да раз
читат на нова система на въз- 
награж даване.

Сега вече се знае, че нови
ят начин на възнаграждава- 
не на преподавателите ще дър 
жи сметка и за един твърде 

момент—за прилеженос 
работата му. Действетел 

се държеше смет
обстоятелство, оба
успех'на отделно- 

само

са работили много учители — 
народности. Тукют различни 

са били учители българи, сър 
би, черногорци — дори и ру
си.' Останали в съзнанието «а 

Чобанов

новата

Ученическата дисциплина 

на мо^високо равнище
Не бива да не се

пората имената на 
Йордан Коритенски, Стойо А- 
начкои, Иванка Аначкова

селото, Ха равнище и че трябва пове
че да се работи за създава
нето па самосъзнателна 
трудова дициплина и при- 
л-чне д ъ^жание у уч спи
ците, защото дър.л.пчие на 
някоито ученици на улици 
та, в кич ото и на други ме 
ста е .минало границите на 
демократичността. В бъде
ще, времето за извънучили 
щна работа трябва по-доб
ре да се разпредели, за да 
могат учениците повече да 
учат и родителите им да 
упражняват по-добър кон 
трол над тях.

След общата среща бяха 
устроени класови срещи, 
па които се говори за успе 
ха на учениците в първия 
класификационен период. 
Най-добър успех постигнал 
1Уа клас, а най-слаб 1в 
клас.

На срещата бяха разде
лени и кункурсни награди 
на учениците.

На края на първия кла
сификационен период учи
телският съвет от гимнази 

Димитровград органи

първа учителка от 
джич
[др. Всички са били уважавани 

просветители.

Ирелевич, Фьодоров и
околностите е станал стар. 
Истатко Станулов, облягай 
ки се на богатия си опит, 
даде образа на бащата, а 
Мвап Давитков осъществи 
амбициозният и ревностен 
полицай Камбуров. Ролята 
на майката на Александра 
изпълни Лиляна Йосифо
ва. Симпатично действува
ха Лиляна Стоянова като 
Маргарита, Блажо Стоянов 
като Герман и Б. Тодоров 
като ковачът Секчо.

Самодейният

ята в
зира учителско-родителска 
среща на която родителите 
и преподавателите от гимна 
зията разгледаха съвместно

«като народни 
Мого от учениците 
тили на по-нататъшно учение 
и оставали 
хубави спомени за да не се за 
брави идеята им

важен
си те упъ- тта « 

но и досега 
ка за товазад себе си редица че личният

се регистрирашето лице

говото равнище автоматичес 
ки се обусляваше от заплата
та По-рано такъв принцип Д - 
някъде и отговаряше: единст- някъде на преподавате

изчерпваше с 
на учебния ма

Сами- най-актуелните въпроси,ко 
ито стоят пред преподава
телите и ученици1 а. На сре
щата присъствуваха над 
300 посетители.

Понеже тази година в ги 
мназията обучението е раз 
делено на група предмети 
естествени неуки и група 
предмети-хуманитарни на
уки, на учителско-родител
ската среща преподаватели 
те изнесоха сказки, в кои
то изтъкнаха възпитател-

след пади
ни...

ПРИМЕР ЗА ПОХВАЛА
На една учителско-роди

телска среща в Грознатов- 
ци бе взето решение да бъ 
де построена сграда за уче 
нически стол, с помещение 

Благодарение на

задача 
отчасти се

вената
литепреминаването
териал.

Об зчб
то училище, по-раншното 
шение на преподавателя

немислимо. Невъзмож. 
преподавателят да държи 

сметка само за това, че учени 
научил урока си. Нови

те учебни планове и прогРа- 
обогатени с голяма извън

дйес.вреформирано-
отно 
към театър 

„Христо Ботев” отново пое 
ледователно подчерта сми-

за кухня, 
усърдието на родителите 
на децата, учителите и ос
таналите 
година бе построена хубава 
(хигиенична сграда. За осо-

него е 
но е

селяни за една нмя момент в новите усло
вия. Вера Любенова, препо 
давател по сръбски език, 
изнесе сказка за онези мо
менти и деятелности, кои-- 
то са от полза за идеологи 
ческото възпитание на уче 
ниците. Стратко Гюров пре 
подовател по математика и 
физика, изнесе сказка за 
мястото на естествените 
науки в обучението и Сав 
ка Стефанова, преподава
тел по география, говори 
за предмеите с обществено 
-политически характер. О- 
свен преподавателите, по 

засегнатите въпроси се из 
казаха и някои родители. 
Някои направиха забележ
ки че преподавателският ко 
лектив много е заангажи
рал учениците с работа е 
училището, така че 
остава достатъчно 
за учене. Също така се под

ДДУДтд А)/-

съла си на съществуване: 
целта му не се състои в ра 
звлечение по всяка цена, 
по, в рамките на взможпос 
тите си, чрез пожертвува
на и творческа работа, раз 
вивайки театралните тала
нти, да работи върху худо 
жественото възпитание на 
нашите трудещи се хора.

кът е

ми,
класна активност изискват у- 
ченикът преди всичко да ус
вои дисциплините, 
преподават и да ги прилага 
на практика. Това особено се 
отнася до предметите на есте 
отвените и технически науки, 

невъзможно да се ов- 
класната стая.

бена похвала е, че в изгра 
ждането взеха активно уча 
стие всички възрастни, не
зависимо от това дали имат

които се

деца в училището или не. 
Младежката организация 
в селото също така беше 
Твърде усърдна в работата 
около строежа.

Днес учениците в Грозна 
товци имат своя хубава сто 
лова. За по-доброто обзаве 
ждане на столовата и кухн 
ята общинският отбор на 
.Червения кръст даде една 
печка за готвене. Родители 
те на учениците взеха ре
шение да вложат по 200 ди 
нара, за да купят прибор 
за,готвене и ядене.

След това ученическият 
стол хце бъде модерно об
заведен и ще бъде един от 
яай-уредените 
комуната.

които е 
ладеят само в 
По този начин, извънкласната 
активност (например в секции 
те на младите биолози, хими
ци, физици) дава възможност 
не само за допълнение учени
ческите знания но представ
ляват необходима, съставна 
част от обучението. А препо
давателите са тези, конто ръ
ководят тези секЧии, 
подтикват учениците към ак
тивно отношение спрямо пред

Ц. Е. Любиша Джорджевич

Редакция на вестник „Бра
тство” Пирот обявява

КОНКУРС

за секретар на Редакция

зование и най-малко две 
години юридически или и- 
кономически Ф-т или завр 
шено средно образование— 
средно икономическо учи
лище и пет години служба 
в администрацията и фи

нансите.
Редакцията не поема за

дължението да намери ква 
ртири на приетия служи
тел.

конто

метите.
Обаче по-активното отноше 

ние на учениците спрямо пред. 
метите обуславя и по-голямо- 
то ангажиране на самите пре 
подаватели в Работата и живо 
та на училището. А това на 
практика означава, че учи
телите, преподавателите и про 
фесорите трябва много пове
че, отолкото досега да бъдат 

образователното учрежде- 
работата не се

та

Молбите трябва да 
пращат на адрес: РЕДАК
ЦИЯ „Братство” Пирот 

Кандидатите трябва да 
изпълняват следните усло
вия:

се из

не им
време

столове в в
ние. Обаче, I Завршено средно обра-


