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Ексиозешо на президента ТИТО е Съюзната народна скупщина

Никога никой не ще може да ни отклони 

от нашия социалистически път
@ Изпълнението на новия Петгодишен План 

условие за По-мощно социалистическо 
развитие на страната ни

На 26 декември, с експозето на президента на 
Републиката Йосип Броз Тито по повод обществения 
план за развитието на нашата страна, бяха открити 
разискванията в Съюзната народна скупщина по сто- 
пап&кто и социалистическо развитие на Югославия 
през предстоящия петгодишен период.

Експозето на другаря Тито, ггзнесено пред съв
местното заседание на двете камари на Съюзната на
родна скупщина, поместваме в изводи.
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Днес, когато пред тази висока камара имаме на дне

вен ред новият петгодишен план по стопанското развитие 
на Югославия, който за нашите народи представлява нови 
големи задачи, чието изпълнение ще донесе нови постиже
ния, далеч по-големи от ония, които досега постигнахме, 
ние същевременно сумираме и Резултатите от 15-годншно- 
ю стопанско и опществено развитие на нашата страна и от
делно резултатите от последния петгодишен план, който 
благодарение на усилията на нашите трудови хора е изпъл
нен една година предсрочно.

Осъществяването на новия съществен план ще нареди 
нашата страна в редиците на развитите страни на Европа 
н Ще създаде условия за по-нататъшна 
към всестранно социалистическо развитие на Федеративна 
народна република Югославия също така, както успешното 
развитие-на досегашните ни-стопански и обществени плано! 
ве и задачи създаде такава здрава основа, каквато имаме 
днес.

мощно движение

Значението на предложения план не лежи само в обе
ма н сложността на производствените задачи, които той по
ставя за следващия петгодишен период. Значението на този 
план трябва да се преценява и по ролята, ко то той има 
особено в по-равномерното развитие на всички части на стра 
ната и в целокупния процес на нашето социалистическо из
граждане и по Действието и качествените промени, конто 
на базата на предвидените темпове на развитие реално 
гат да се очакват в следващите години, както в областта на 
производството, потреблението и жизненото равнище, така 
и в областта на по-нататъшното развите на социалистичес
ките обществени отношения н въобще в целокупния общес
твен и стопански живот на нашата страна.

Когато става дума за значението и непосредствените 
задачи, които се поставят с този план, трябва да се има 
предвид изходната основа, от която започнахме следвоенно
то и стопанско обществено изграждане, целият Ни досега
шен път на развитие и всички ония фокторн, които напра
вила възможни досега постигнатите Резултати.

По своя досегашен път на социалистическо изгражда
не нашата страна трябваше да преодолява на първо място 
много и разнообразни трудности, с конто иначе в своето 
развитие се срещат недостатъчно развити страни. Освен 
това, за съзажаление. тя трябваше да преодолява големи 
трудности, които кн бяха наложени с натиск отвън и които 
ни се налагат и днес. с това бяха определени п ония непосре 
дствеки задачи, конто в одслните фази на развитие трябваше 
да разрешаваме. В първата фаза бе неопходимо да насочим 
основните усилия към отстраняването на последиците от 
военните разрушения и отстраняването на последиците от 
окупацията, към разрешаването на най-трудните проблеми 
на наследената изостаналост и. към създаване на необхо
димите матеиралнн предпоставки за по-нататъшно развитие 
Iази начална фаза са характеризира сполитнка на засилена 
индустриализация, особено с изграждането* на основната 
промишленост п с мощен контрол намеса на държавата 
в стопанството. В по-нататъшната фаза, на базата на създа
дените материални условия, с продължаването а» политика
та на индустриализацията, ние можахме да пристъпим към 
по-бързо изграждане на промишлеността за производството 
на стоки н?. широко потребление и към по-равномерно и 
хармоично развитие на нашето стопанство изобщо. В също 
то време ние пристъпихме и към въвеждане на Работничес 
ко и обществено самоуправленийе, което от своя страна 
представляваше един нов, мощен фактор не само на ускоре 
но стопанско и обществено развитие, но и на постепенно из 
дигане на жизненото равнище.

Огромите резултати, които нашата страна осъщест
ви в досегашното развитие са най-добро потвърждение за 
правилността на пътя по който вървехме. За сравнителна, 
кратък период от 15 години с осъществените резултати 
ние се отдалечихме от оня период, когато Югославия, ме
рено с всички показатели на развнтост, спадаше в редицата 
на стопански неразвитите страни в света и представлява
ше една от най-неразвитите страни в Европа. Днес с око
ло четири и половина пъти по-силна промишленост, отколко 
то преди войната, с 60»/в по-голямо селскостопанско про-

— Следва на 2 стр.

мо-

Тази снимка с подпис м дата I. М961- подари на ношите читатели
другпртт Тито, отзоБаоаики со ма молбата на „Брптстоо"

Новогодишна наздравица
шите пълни домове и весе свят, за хората от различ-В онзи момент, когато ча За нашите хора-самоупра-
ли деца, за нашия освобо ни страни, които се борятпредприятия,избие двападе- вители пасовпикът
ден човек;_ _ сет и когато настъпи Нова фабрики, на здравни и ку 

та година, нашият човек, ко лтурни учреждения и заве 
х йто знае да работи и да се дения.
|1 радва, ще вдигне чаша е

червено вино и ще наздра стопани, които в съюз с 
ви по стар народен оби- кооперациите постигат ре

кордни добиви и които ос- 
За всички трудови хора, вободиха нашата страна от

внос на пшеница;
За нашите магазини из-

за мир;
За нашите горди хора, 

глава
За нашата героична ро

дина, братска общност на 
нашите народи и гшционал 
ни малцинства;

За нашия любим маршал 
Тито,
всички паши победи и во
дач па народите ни!

За много години!

които не склониха 
пред трудности и пред на
тиск, за нашите комунисти 
и членове на Социалистиче 
«смя съюз, които високо из 
дигат знамето на марксиз 
ма-ленинизма;

За нашите земеделски

.1
, 1Ч:оито постигнаха много в 
4ф годините след освобожде-

чай —
вдъхновителят на

За нашата борба за мир, 
за нашите приятели от цялтатето: пълнени със стоки, за но-

Но своите читатели „Братство" честити Повити 1961 гаша!
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Тито в Съюзната народна скупщинаЕкспозето на президента

се ръководим ат марксизма-ленинизма
За какво ни обвиняват в това свое заявление!

И този път изходната точка е, че сме ревизионисти и» 
след дванадесет години повтаряне на това твърдение, 

те не са били в състояние да покажат каквито и да ге убеди 
тлени доказателства в какво се състои този наш ревизио- 
низъм, не бяха в състояние да дадат някакво теоритическ* 
обоснование на своите обвинения, но тези обвинения имаха 
характер на вмешателство в нашите вътрешни въпроси и на 
изопачване действителността на нашето развитие и нашата 
външна политика. Поради това не ни тревожи много всичка 
това Но когато в същото заявление се казва, че политика
та на Съюза на комунистите на Югославия заплашва пости 
женията на нашата Народоосвобдоителната борба тогава «е 
е само една груба неистина, но съзнателен опит да се рав- 
бие единството между комунистите и останалите гражнанн 
на нашата страна.
НИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЕ РЪКОВОДИМ ОТ МАРКСИЗ- 

МА-ЛЕНИНИЙМА

,След неуспеха на парижкото съвещание светът беше 
слисан и дълбоко загРнжен поради рязкото влошаване на 
положението и това беше причината, че толкова голям брой 
ръковонителн на държави и правителствата лично пРистн> 
твуваха на Петнадесетата сесия на Общото събрание наон

Констатирайки, че присъствието на толкова голям брой 
най-нзтъкнати държавници от света на сесията в Нюйорк бе 
ше твърде полезно, президентът Тито специално изтъкна, че 
ръководителите на незаангажиранитс страни успяха да съз- 
дадат в ООН нова сила която не иска да бъде само ням на
блюдател и гласоподавнтелна машина, но желае да бъде а- 
ктнвен фактор в провеждането на една политика, която мо
же да осигури на човечеството мир и градивно сътрудниче
ство.
КОЛОНИАЛНИТЕ СИЛИ-ГЛАВНА ПРИЧИНА ЗА СЕГАШНО

ТО ПОЛОЖЕНИЕ В КОНГО
Спирайки се на събитията п Кон^о, президентът Тито ка

за, че там се проявява най-грубо вмешателство отвън, за да 
запазят, от една страна, колониалните сили собствените 
икономически позиции и ограничат свободата в осъществява 
нето на прогресивното обществено развитие, не само на Кон 
го, но и на останалите африкански страни, и за да постиг
нат, от друга страна, тези страни да станат послушно оръ
дие в политиката на студената война.

,,Нис считаме и изтъкваме, че разрешаването на криза
та в Конго може да бъде постигнато само по пътя на пред
отвратяване на вмешателството отвън, по пътя на действи
телно приложение на резолюциите на ОН за Конго, по пъ- 
тя на последоватлсното зачитане суверенитета и териториал 
натацялост на тази страна, по пътя ма разоръжаването на 
мобутовските и останалите платени войски, по пътя на Дава 
не възможност за нормално функциониране на демократиче 
ски избраните и законни институции на Конго и по пътя на 
лоялното; сътрудничество на органите на ОН с тях.”

АЛЖИР — РЕФЕРЕНДУМ ПОД КОНТРОЛ НА ОН

>. със съществено изменена стуктура на населс- 
увелнчена производителност на труда, Югославия

изводство 
нието и
доближава равнището на развитите страни.
ДАДЕНА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЛИЧНОТО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗА ВСЕ ПО-ГОЛЕМИ ВЛОЖЕНИЯ В ИЗ
ДИГАНЕТО НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНО РАВНИЩЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО

и сега,

Една от характеристиките на досегашното развитие се 
състои и в това, че успехите в производството и в произво 
дителносгта на труда, въпреки високите стопански налитало 
вложения, дадоха възможност за постояно увеличение на 
личното потребление и за все по-големнте вложения в изди
гането на равнището на материалния и културен живот на 
населението. Средствата конто заделяхме за обществения 
стандард през последните четири години са с 2,3 пъти по-го 
леми по отношение на предишния четиригодишен период. 
През последните четири години реалното потребление на на- 

увеличено с около 46%. При това намериха нз- 
твърде значителни и положителни промени в структура 

та на потреблението. Жилищното строителство постоянно С 
увеличаваше. С около 70,000 жилища построени пРсз тази 
година, нашата страна вече се преблнжава до изграждането 
на жилища, което е в съгласие с изискванията на приръста 
на населението, с което условията за квартируване. гледано 
като цяло, започват да се подобряват.

С развитието нематериалните производствени сили през 
изтеклия 15-годншен период постоянно се развиваха и со
циалистическите обществени отношения в нашата страна. 
Днес ние вече имаме сле:; себе си десет години практика и 
и положителни опити в развитието на системата на работ
ническото самоуправление. Системата на общественото само 
управление се разширяваше постепенно и постоянно в оста 
налите области на обществения живот в комуната и други
те политическо териториални единици, например в продвета 
та. здравеопазването, социалните н други учреждения. С п 
добряването на материалните условия и с развитието на ор
ганите на самоуправлението се проширяваше и материална
та основа на самоуправлението.

Проекто-общественият план по стопанското развитие а 
Югославия през предстоящия петгодишен период, с икономи 
ческо-политическнте цели и задачи, които се съдържат в не 
го, наблюдаван в състава на досегашното развитие, предст
авлява всъщност продължение и по-нататъшно звено в 

на нашата единствена и последователна по

селението е
Също такава груба неистина представлява в това Заяв 

ление и твърдението, че правителството на Югославия уж- 
под формата на извънблокова политика развива активност, 
която нанася вреда на единството на всички миролюбиви си 
ли в света. Кой може днес да вярва в такава клевета, когат* 

какви огромни усилия прави Югославия 
поле, подчинявайки често собствените си им

раз

целият свят знае 
именно на това . 
тереси на общите интереси.

Те казват, че ние сме провъзгласили за застарял маркси. 
змът-ленинизмът и сме го отхвърлили, а ние ткмо обратно, 
последователно се ръководим от него, и в съгласие с наши
те специфични условия творчески прилагаме великите мисли 
иа( Маркс, Енгелс и Ленин. Къде са те това прочели, че ние 
отхвъряме марксизма-ленинизма и защо това тогава не це- 
тират? Затова защото не могат да цитират, защото и това 
тяхно твърдение е само една груба неистина. Също така 
както и тяхното друго твърдение, че ние сме откъснали сво 
ята страна от социалистическия лагер и сме я довели в по
ложение на зависимост от американски помощ, довеждай- 

по този начин в същото време в опасност и постижения
та на нашата народна революция, А протнвположно на то
ва авторите на тези неистини би трябвало на си спомнят, 

именно такива творци на неистина през 1943 година

„Специално място на сегашната Пстнасста сесия на ОН 
заемаше проблемът за Алжир, чийто народ иска естествени 
те п законни права на самоопределение и за осъществяване
то на тези права понася тежки жертви вече повече от шест 
години. Ние подкрепихме искането на временното алжирско 
правителство, правото на алжирския народ па самоопределе 
ние, което по принцип призна и Франция да се осъществи 
по пътя на Референдум по пътя на ОН и считаме, че това в 
сегашното положение представлява единствено възможно де 
мократнчно решение, с което всъщност би се осуетило ле
гализирането на силата и войната въобще като средство за 
задушаване на законните права и зъжделени." на един на
род”.
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че нас
откъснаха от останалите социалистически страни с намере
ние да осуетят нашето социалистическо развитие.

■По-нататък се твърди, че ние, както те казват, 
тнвепоставяли своята „ревнзнонистична програма” на Мос- 
ксвскаа деклерация през 1957 година и СКЮ на целокупното 
международно работническо движение. Ние обаче непротиво 
поставяйки нищо на международното работническо движе
ние написахме тази Програма въз основа на опитите от на-__
шата собствена практика в нзгражнането на социализни, ~ 
въз основа ка опита в пеждународните събития за които има 
ме право да изнасяме своигледнща макар че понякога не съв 
падат с гледищата на ония, които ни обвиняват. Точно е, че 
пие не се съгласихме с Московската декларация от 1957 год., 
но само подписахме апела за мир, поради това че тази де
кларация съдържаше несправедливи обвинения против Юго
славия, които ние не искахме да подпишем. Обвиняват ни, 
че сме се откъснали от социалистическите страни. Кой от
каза договорите от нкномическп характер, кито имахме със 
социалистическите страни? Това не бяхме ние!

осъществяването 
литика на социалистическото развитие.

Изхождайки от много по широката материална и оошес- 
твена основа, създаиена до сега, предложеният план предви 
жда за предстоящия петгодишен период твърде важни, оое- 
мн'и и сложни задачи. Обаче значението на тези задачи не е 

темпове на стопанския ръст, но и в ос

сме про

ОТНОШЕНИЯТА С ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ
„Ние упорито настоявахме колко се може повече да за 

дълбочнм и укрепим нашите връзки и сътрудничество осо
бено със страните от Азия, Африка и Латинска Америка. 
Развихме нашите отношения с цяла редица новоосвободени 
страни в Африка, с които установихме дипломатически отно 
шения и на път сме да осъществим с тях и приятелско съ
трудничество, особено на политическото, икономическо и ку 
лтурно поле”.

,,Със социалистическите страни, с изключение на Ки
тай й,Албания, иие по държавна линия размирихме» още по
вече сътрудничеството, особено икономическото и култур
ното. На политическото поле през тази година, особено в 
ОН, с тях имахме тъждествени . становища по най-важните 
международни проблеми на съвремеността, каквито са проб
лемите за пълното ликвидиране на колоннализма, пълното 
разоръжаване и др. Единство на гледищата съществува зна
чи именно по въпросите, конто днес най-много тревожат 
света н конто изискват неотложно разрешаване, защото по
стоянно заплашват световния мир”.

,,С западните .'•трани ние изграждахме нашите отноше
ния върху принципите на хцролюбивото активно сътрудни
чество, без оглед на разлинчните обществени системи. На
шето сътрудничество с капиталистическите страни имаше 
предимно икономически и културен характер. Но и по мно
го политически въпроси, било от общ или двустранни инте
реси, сътурдничеството с много западни страни беше твърде 
плодотворно. За съжаление, по най-крупните и най-важни 
проблеми като разоръжаването, ликвидирането на колонна
лизма, ненамесата във вътрешните работи на други наро
ди и тн. значи иминно по въпросите, които са решаващи за 
съдбата на човечеството, ние неможахме да съгласуваме на

'|Шите становища и тук недойде до градивно сътруд
ничество.”
ПО ПОВОД ЗАЯВЛЕНИЕТО НА СЪВЕЩАНИЕТО НА КОМУ

НИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В МОСКВА

само в предвидените
качествени промени до които ще идва в в течение 

на осъществяването на плана, а и в ония особености които 
ще се характеризират с усилията за неговото изпълнение. 
Именно, с обществени-* продукт и националния доход конто 
в края на предстоящия петгодишен период трябва да оъдат 
увеличени с над 70% по отношение на тяхното сегашно рав
нище. распективно със среден национален доход «оито ще 
се движи около 600 долара на глава от населението, както 
и с по-нататъшни промени в структурата на населението ко 

население ще сведе на около 429о 
стотганство ц

таналите

сто участието на селското
V-

ВМЕСТО ПОМОЩ НИ ПРИЧИНЯВАТ ТРУДНОСТИ
А не е ли всичко това в дълбок разрез със социалисти

ческия морал и недостойно за хора които претендират Да 
бъдат носитеДт на идеите на Маркс. Енгелс и Ленин и да 
провеждат тези иден. Историлтът на отношенията на тези 
хора спрямо ссцалистическа Югославия най-добре показва 
до какъв абсурд логат да доведат неправилни и неоправда
ни становища. Вместо помощ през изминалите години, на 
нашите народи именно от тази страна бяха причинявани най 
големи трудности в усилията им да изградят своето щаст
ливо бъдеще. Не напомня ли това за оня приятел за който на 
.родът с предпазливост е говорил в своята поговорка? Ние 
.знаем, че този път главни инициатори са били китайските 
делегати, значи представители на партията, чийто ръководи 
тели всичко провъзгласяват за марксизъм и ленинизъм. Но 
да ли е от становището на сцналнстнческия морал допусти
мо по пътя на лъжливи обвинения да се прави прогнил ком 
промие за сметка на една социалистическа страна?

Другарят Тито каза на края, че е бил принуден да 
изнесе и този случай, п който не се касае сано за някаква 
нделсгочесиа борба, както това желаяат да представят, но 
за неща, които дълбоко засягат в нашето вътрешно разви
тие и нашата политика, н нашите междудържавни отноше
ния изобщо н отделно в нашите отношения с миролюбивите 
народи в света, с конто ни свързват общи интереси и обща 
борба. Ние обаче и занапред ще настояваме да изграждаме 
нормални и колкото се може по-добри отношения със со
циалистическите страни, макар че това неще зависи само от 
нас, н'о преди всичко от тях.

ни.яг ия
РАЗВИТИЕ ИМАТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ

Всичките тези моменти ще доведат до твърде радикал
ни трансформации и по-нататъшни качествени промени в сто 
панството и обществото, което ще се отразява както и в об
лата на производството и неговаа структура, в производ
ствената ориентация, в инвестиционната политика и разпо
лагането с обществените средства, в системата на стопанис- 

движеннето на производителността, личното потРе 
бленне и жизненото равнище, така и в по-нататъшното раз
витие на социалистическите обществени отношения.

Провеждането на политиката на по-нататъшно ускоре
но развитие на производствените сили и хармоничното раз
витие на цялото стопанство, както е това предвидено с пре 
дложения план, ще изисква по-бързо развитие на ония сто
пански области и отрасли които в това имат решаващо зна
чение. В този смисъл ще бъде необходимо по-нататък да се 
развива производството на основните суровини, възпроиз- 
водствен материал и енергия, да се подобрява производство 
то на строителството на оборудване, да се продължи с по- 
интензивно преустройство на строителството и промишле
ността на строителен материал и да се ускори ръста на про 
мишленоста на потребителни ценности. В съгласие с вече 
приетата политика на подобрение на селското стопанство не 
обходимо е в предстоящия период да се продължи с твърда 
положителното развитие на което имахме в тази област 
през последните години. Това ще се постигне с по-натагь- 
шно засилване на социалистическите селскостопански отно
шения.

ването, в

(В началото, на този месец на съвещанието на предста
вителите на комунистическите партии състояло се в Москва 
бе дадено едно съвместно Здявление по различните пробле
ми н на края на това изгиление още един път по най-груб 
начин се напада Югославия и нейните ръководители.

★Говорейки за игпълнението на задачите в предстоящия 
Петгодишен план, президентът Тито подчерта, че това изпъ 
лнение ще изисква големи услия, но че тИхният характер ше 
бъде съвсем по-друг отколкото по-рано. Те неще бъдат по 
цената на различни отрицания, па и на задържане темповете 
на увеличение на личното потреблеие и жизненото равни
ще както това беше нужно в първата фаза на следвоенно
то развитие.

НЕУСПЕХЪТ НА СРЕЩАТА НА ВИСОКО РАВНИщЕ

БксйозеШо на 
Президента Тито 
следяха йо ради
ото милиони наши 
хора.

Президентът Тито говори след това за външнополитн- 
активност на правителството на ФНРЮ и изтъкна, 
намерила особено ефикасен израз в Обединените на 

където представителите на Югославия тясно сътрунни 
с представителите на останалите незаангажирани стра

ни и градивно провеждаха политиката на запазване на мира 
н разрешаването на спорните международни проблеми по Ми 
ролюбив път.

Тази активност беше резултат на последователно насто
яване на Югославия да допринесе за намаляването на меж
дународното напрежение н за приемането на метода на пре 
говорите и споразумения между народите и държавите за 

всички висящи международни проблеми.

ческата 
че тя е 
ции, 
чат А белграждани 

масово се стекоха 
Пред Съюзната на 
родна скуйщина
да иривешешвуваш 
любимия

разрешаването на
, Нашите последователни и принципиални становища при 

разглеждането на тези проблеми, особено по-отношение на 
Алжир и във връзка с кризата в Конго, а също така и по 
отношение положението в Лаос и събитията около Куба. до 
принесоха още повече да се увеличи престижът на нашата 
страна в света, а особено между азиатските и африкански 
държави”.

Говорейки за неуспеха на парижкото съвещание на ръ
ководители ,с на четирите правителства президентът Тито 
изтъкна, че тогава можеше да се види големия яз. който раз 
деля западайте и източни страни т. е. великите сили—СССР 
и САЩ. --------

вожд на 
излизане от сгра
дата.

★
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СЕ ГОВОРИ:

ВЪ НШ НО ПОЛ И ТИЧЕСКИЯ т 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ:

1ЧСО

КОНГОЮгославската въвшна поли
тика през 1960 година молети от Б развил в разни 

те области на Конго. С то
па разбира се политическа 
та активност на легалните 
власти практически е не
възможна.

го. Белгийските въздушни 
компании Сабена и Отрако 
са единствените, които пре 
возват пътници, а пилоти
те в белгийски униформи 
определят кой може да се 
вози с тези самолети. Ле
галните органи нямат въз
можност за използуване на 
тези самолети и затова не 
могат да се движат из въ
трешността на стрелата, 
докато войниците на Мобу 
ту се прехвърлят с тези са

ка арена, които подкрепят 
Жозеф Мобуту и Касавубу 
от една и легалното прави 
телства на Патрис Лумум- 
ба от друга страна.

Цялата опозиция в събра 
нието наброява общо 30 
представители които прина 
длежат към политически 
партги или групировки о- 
пиращи се на определени 
племена. Тяхната, зона на 
влияние е ограничена само 
на тези племена. Така на
пример, Касавубу има вли
яние само в Баконг, който 
представлява четирнадесе- 
тата част от Конго. Подобен 
или дори още по-неблаго
приятен е случаят и с оста 
налите. Най-голямата по
литическа групация в Кон 
го е оная начело на която 
се намира Патрис Лумум- 
ба. Тя има последователи 
въе всички провинции. От 
шест конгоанеки провин- 
ции в пет държави Еластта 

ръцете на на
ционалните партии кои
то подкрепят Лумумба. Е- 
динствено в Катанга влас
тта е в ръцете на сецесио- 
ниста Моиз Цомбе.

Обстоятелството, че те
зи сили не можаха да на
мерят съответен израз се 
обяснява със саботаж и 
вмешателството отвън. О- 
ще от началато белгийци
те попречиха на Лумумба 
)да извлича от стопанството 
материални средства за из 
държка на администрация 
та и армията. От друга 
страна, те и останалите ин 
тервенти оказваха голяма 
финансова и друга помощ 
на- нелегалните органи кои 
то узурпираха властта. 
Днес белгийците се нами
рат еъв всички сектори на 
конгоанския живот- е раз
личните министерства, в а- 
рмията, полицията, па до
ри и в резиденцията на Ка 
савубу и то в качеството на 
съветници. Значителен бр
ой от тях са още от време
то на белгийската колонна 
лна власт, а има и нови.

Фактът, че целокупните 
съобщения в Конго се на
мират в ръцете на Белгий
ците представлява един от 
твърде значителните фак
тори за продължението на 
властта на Мобуту и негови 
те комесари, с оглед на ро
лята на съобщенията в та
кава страна каквато е Кон

Ако хвърлим ректроспек 
тивен поглед върху дипло 
митическата активност на 
Югославия през 1960 годи 
на, следва е едната дз. кон 
статираме, че основната ли 
ния на югославската вън- 
нпгна политика в течение 
на цялата година е била 
определяна от политиката 
на миролюбивото и актив 
но съвместно съществува-

бката на Югославия за зала 
зването на мира се прояв
яваше и чрез акцентирана 
та активност за борба про 
тив колониализма, за него 
вото премахване и за отег 
раняване на останките му.

Борейки се против коло 
ниалното влияние, югослав 
ската дипломация не пола
гаше усилия само за отно
шенията с новоеманципи- 
раните народи без оглед на 
фармата на тяхната борба 
спрямо довчерашните коло 
ниални господари. Нейните 
симпатии към тази борба са 
явни, без оглед дали това 
харесва на всички и всеки 
му, че дори и на ония сили 
с които Югославия има из
вестни приятелски и иконо 
мически отношения.

През тази година Югос
лавия обръщаше специал
но внимание на СЕОята ак
тивност за подобряване на 
добросъседските 
ния е граничните държаЕИ. 
Тя може да се похвали, че 
тези отношения през 1960 
година пораснаха в интен 
зитета по отношение на 
всички държави, е изклю
чение на Албания. Отноше 
нията с Италия, Австрия, 
и Гърция, при манифести 
ране на двустранните посе 
щения, се издигнаха и по 
обем и по интензитет на по 
висока приятелска степен 
и двустранна полза. Погре 
шно ще е, ако не се изтъ
кне, че в значителна сте
пен се разшири сътрудни 
честБото и с останалите съ 
седи, т. е- с Унгария, Румъ 
ния и България и че това

Въпреки тежкото поло
жение в което се намират 
днес легалните конгоанеки 
власти, сигурно е че, те не 
могат да бъдат сломени ни 
то смъкнати без продъл
жаване на интервенцията 

Д. Йотовотвън.
не. Бившата колония на Бел 

тия—африканската държа 
ва Конго макар, че заема 
голяма повръхност е сла
бо населена страна (12,500

През 1960 година Югосла 
вия се срещна с проблема: 
дали опазването на мира 
и на международната сигу 
рност е преди всичко зада 
ча на няколко велики сили 
или това е компетенция и 
дълг на всички държави. 
Макар че ясно е изтъкнато 
югославското становище, ч 
че всички държави — чле 
нки на международната о- 
бщност 
длъжност и еднакво право 
да решават висящите све
товни проблеми, Югослав и 
я с много такт и въздържа 
нюст считаше, че не трябва 
да осуетява съвещанието 
на високо равнище и очак 
ваше, че великите сили ще 
създадат платформа за съ 
вместно опозване на мира, 
като тази платформа би тр 
ябвало да отбраняват и раз 
работят Обединените на
ции. Тя се застъпи за това, 
че не трябва да се осуетя 
ва това становище, защото 
считаше, че от него ще 
произлязат полезни спора
зумения и условия за от 
страняване на опасността 
за мира. Затова след неус
пешния опит за провежда 
не на това съвещание Юго

БЕЛЕЖКА
МОРАЛНА ПОБЕДА

милиона жители с гъстота 
на населението 5,4 жители 
на км5). Половината от по- 
връхността на страната за 
емат непроходни 
джунгли, които са съвсем 
слабо населени. Около 1890 
година в Конго идват бел
гийски иследователи наче
ло с Стенлий, които откри 
ват че в недрата на тази а 
фриканска страна се нами 
рат значителни минни бо
гатства. В началото белгий 
ските колонизатори започ
ват с изнасяне на слонова 
кост, а по-късно откриват 
много руди и оттогава Кон 
го става главен източник 
на богатства за тази евро
пейска метрополия. В срав 
нение с минната промишле 

селското стопанство

почти

имат еднаква
е в

отноше-

Демснстраци.и в Аяжир

Алжирският народ, вече 
шест години се бори за сво 
ята независимост и свобо
да. На заседанието па Об
щото събрание ш ООН, на

20 декември 1960 година, 
тази борба получи между
народно признание. Светещ, 
«ата организация се изказ
ва, че алжирският народ н- 
ма право на свобода и на 
самоопределение. 

иМакар

ност
така да се каже въобще не 
е развито. От селскостопан 
ски култури в Конго се от 
глежда памук и произвеж 
дат растителни масла.

Непреходните джунгли 
са една от пречките за раз 
витието на съобщенията, 
така че най-добре е развит 
въздушният транспорт. С 
откриването на тези минни 
богатства и каучука запо
чва нечуЕената в история
та на съвременния свят екс 
плоатация на местното на
селение. Баснословните бо 
гатства, които белгийските 
колонизатори и други чу- 
ждестрани фирми извлича 
ха от тази страна са една 
от главните причини пора 
ди които колонизаторите 
искат по всяка цена да за
държат в шепите си златно 
то парче на най-богатата 
екваториална страна.

Такова икономическо и

четвъртият 
член на резолюцията, коя
то беше предложена от азн 
атоко-африкаиските страни * 
и щ който член1 се преденж 
Даше в Алжир да се приве
де референдум под контрол 
на ООН и да не бе приет 
(благодарение «а макииа-

чеНова атомна 

експлозия 

в Сахара
сътрудничество, при специ

Според съобщението на 
френското Министерство 
на. въоръжените сили, в са 
харската опитна база Ре- 
ган е извършен нов ядрен 
опит.

Ръководителят на френ

славия изказа съжаление, ални условия, става плодо 
и мнението си, че великите 
сили е трябвало в интерес 
на човечеството да пристъ

циите на някои западни ст
рани) с право може да се 
каже, че делото «а свобо
ден Алжир извоюва морал
на победа. Франция, според 
думите на собствения пе
чат „претърпя поражение".

И въ® видоизменен .вини 
приетата резолюция прен- 
стзвлява сериозна забележ 
ка по адрес на франция и 
поляна морална подкрепа 
за алжирското нарсдоосв о- 
бодително дело. Фактът е 
още по-значителен когато 
се има предвид, че на досе 
гашните две заседания на 
ООН не беше приета ника
ква резолюция по въпроса 
за Алжир. Световното мие 
ние ясно се изказва, че то
зи въпрос не е и не може 
да бъде само „вътрешна 
работа на Франция".

С това, че Запад отново 
оказа подкрепа на Франция 
само е в ущърб на неговия 
престиж.

За алжирската борба, за 
времевото алжирско пра

вителство това е голяма 
победа.

творно.
цлНЬФ еящ щ мнени е съ

Погрешно ще е и да се 
счита, че Югославия не е 
продължила и през 1960 го 
дина своята интензивана 
активност в международни 
те организации и своите 
стремления да запази при 
ятелските си отношения с 
държавите от Европа и А- 
мерика. Освен известна на 
прегнатост в отношенията 
с Франция, поради алжир
ските събития, ограничени 
само върху тези събития 
и непростиращи се върху о 
станалите сектори на при
ятелски отношения, Югос
лавия трябва да подчертае, 
че нейните стремления за 
укрепване на приятелски 
отношения са главно успе
ли и че това се проявява в 
засиленото икономическо 
сътрудничество и търгов
ския обмен.

В провеждането на сво
ята политика, югославска
та дипломация не е някак
ва отделна организация,но 
е отражение на общите стр 
емления на нейните народи 
и на тяхното политическо

пят към това съвещание и 
да имат предвид общото 
добруване на човечеството, 
а не само интересите на 
сеоя собствен престиж.

На този общ план, Югос 
лавия остана уверена, че 
мирът може да се запази, 
че запазването му е най-гол 
ям принос за човечеството 
и че политиката на мирол
юбиво активно свъместно 
съществуване е от полза 
за всички идеологии и на 
всички системи, че мирът 
дава
страна да се развива в зави 
'симост от своите обективни

ската оперативна група за 
ядрени опити генерал Жан 
Тюри е заявил, че експло
зията е извършена с цел 
да се усъвърши производ
ството на ядрено1 г 
жие. Според неговото ис- 
казване тази експлозия би 
трябвало да даде на френ 
ските

оръ-

въоръжение сили 
сведения за условията на 
употребата на ядреното о- 
ръжие и за възможностите 
за защита от това оръжие.

отношениевъзможност, Есяка политическо 
спрямо тази страна, както 
показа развоя на събития
та не само в Конго но и вусловия, че не е необходи

мо светът да бъде въвле
чен в нови кървопролития 
нито пък социалистическа 
та доктрина да води пряко 
към обезателно разширя
ване на революционните 
идеи чрез Еойна.

Във всичко това през 
1960 година е повторено о- 
НОва, което бе утвърдено на 

Конгрес ща

останалите колониални и 
зависими страни, не може
ше вече да се отдържи до 
(ри и с колониалните щико-

пътник
в е.

Временната победа на ко 
лонизаторите и различните 
узурпатори е постигната 
главно чрез външна наме 
са и с пряката помощ на 
органите на ООН. Че това 
е така най-добре показва 
съотношението на силите 
на ксжгоанската политичес

Народът на Лаос ще 
продължи борбата до 

окончателна победа
Министърът на инфор

мациите на легалното лаос- 
ко правителство Фолсена е 
заявил, че сегашното поло 
жение в страната е сериоз 
но и че ноговото правител 
ство, начело на което 
намира Сувана Фума ще 
продължи борбата против 
чуждестранните интервек-

последния 
СКЮ.

Няма съмнение, че гри- ръководство.

КРИМ БЕЛКАСЪМ: се

Между иреговорише и продължаването на 

войната няма средно решение ти.
Фолсена е привел реди- ' 

ца факти, които говорят за 
нарушаване на суверените
та от страна на САЩ и ос
таналите членове на СЕА- 
ТО лакт. Той е добавил, 
че народът на Лаос ще 
продължи борбата до окон 
чателна победа, без оглед 
на помощта, която получа
ва Фуми Носаван от стра
на на САЩ.

Заместник-председател 
ят на временното алжирс
ко правителство Крим Бел 
касъм е заявил, че рефе
рендумът за Де Головата 
алжирска политика, който 
трябва да бъде проведен на 
8 януари, представлява но 
ва пречка, която още пове 
.че ще затрудни миролюби

На всички трябва да бъ 
де ясно, е казал на края 
Белкасъм, че между продъ 
лжаването на войната 
преговорите на равноправ
на основа с представители 
те на временното алжирско 
правителство, няма никак
во средно решение.

вото разрешаване на алжп 
рския проблем.

Белкасъм е подчертал, 
че болшинството страни-чл 
енки на ООН не вярват 
вече в свободата на рефе
рендума, който ще се про
вежда в присътствието на 
френската окупационна ар 
мия.

и

— Билет за Лаос
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Изявление на Славчо Сотиров подпредседател 
Гчяа ббщн&скйа народе» стобр 1>ч

жухарска работилница (за Ко 
ято вбче сме взели заем от 3,5 
милиона динара) и на 
кланица. С оглед на бъдеще
то развитие на минната проми 
шлекост, изработен г» идеен 
проект за строеж на жилищна 
сграда, предназначена ггредим 
но за специалистите.

В областта на селското сто
панство се предвижда повди
гане на орехови насаждения 
върху площ от 1,800 хектара, 
за. агромелиорации в долината 
на река Драговищица върху 
площ от 7 хиляди хектара, за 
агромелиорации на пасбищата 
в района на село Горна Лиси- 
на, за залесяване игн. Трябва 
да напомним, че някои от те
зи програми вече са били пред 
инвестиционната банка и са 
върнати за изменение поради 
високото ниво на капиталовло 
женията.

На края да подчертая, че и 
занапред ще се спираме и на 
собствени сили (самооблагане 
и доброволна работа) особе
но при строеж на нови пъти
ща, залесяване и повдигане на 
нови овощни градини, в която 
област и до сега постигнахме 
забележителни резултати.

Измина още, една годйна да. 
забележителни постижения в 
стопанското развитие на боси 
леграДеката комуна. През 1960 
година главните ни усилия бя 
ха насочени към. подобрение 
на селското стопанство, към 
комунално И Жилщно строи
телство. Брутопродустът в ко 
муната възлезе тази година на 
1 милиард и 296 милиона, през 
1959 година той беше 850 мили 
она динара. Националният до- 

възлезс на 910 милиона,

— Критикували явления на своеволие и пр.
ва да се'спровождат в дело. 
„Никой няма право самово 
лно да променя решенията 
на споменатите органи, за- 
щсто това' е противно 1 на ■ 
духа на нашата обществе
на система; изтъкна дру
гарят Лазаров. — Тези яв
ления не смеят да се сре- 

• щат в работата на комунис 
тите, не смеят те да ги пра 
вят. А ако някой ръководи 
тел на стопанска организа 
ция, завеждащ на някой о- 
тдел в общината прави то 
ва, комунистите в тези ор
ганизации и учреждения, 
комунистите членове на о- 
бщественото
трябва енергично да пресе 
кът тези явления.”

Както в докладите, така 
и в разискванията на Пле
нума, се изтъкна, че орга
низацията на Съюза на ко

• «•: •> -
една■ мунистите в досегашната 

си работа е. била, единна и 
непоколебима;, в борбата 
против всички.явления, ко 

нашата об

На 22 декември в Боси
леград се състоя разширен 
Пленум на общинския ко
митет на Съюза на комуни 
стите, на който присъству 
в ах а и секретарите на пър 
вичните организации 
СКС в Босилеградско. На 
дневен ред бяха стопански 
-те проблеми и задачи през 
идващата година, работата 
на комунистите в органите 
на общественото управле
ние и други въпроси от ра
ботата на СКС.

бщественото управление.; 
Тсй изтъкна, че всеки два
десети гражданин от Боси 
леградско участвува пряко 
в решаването на проблеми 
те на комуната. Това гово
ри колко дълбоко съдържа 
телна е социалистическата 
демокрация в Югославия, 
като път в изграждането 
на социализма. Като зада
ча пред комунистите в ко
муната . стои да помогнат 
на органите на обществено 
то и работническото самоу 
правление да бъдат но-са 
мсстоятелни в работа си. 
Взетите решения от разли
чните изборни форуми на 
народната власт, — от на
родния отбор, от съветите 
и комисиите, от събранията 
на избирателите, от различ 
ните органи на обществе
ното самоуправление тряб

ито са чужди на 
ществена система, на рево
люционната политика на 
СЮК, начертана от ЦК на 
СЮК начело, с другаря Ти-

на

то. Тя още по-решително и 
с още по-големи успехи Ще 
се бори против всички яв
ления, своеволия на отдел
ни ръководители, 
пренебрегват рещенията 
на различните форуми на 
сбществено-политичските о 
рганизации, на органите на 
общественото и работниче 
ско самоуправление, 
що така с още по-големи у 
спехи ще мобилизира хора 
та за изпълнение на стопан

х°д -
а крез 1959 година беше 677 
милиона и 408 хиляди динара.

До сега ориентировката ни 
беше главно към развиието на
селско ю стопанство. Изледва- 
нията извършени през послеД- 

години показват, че съ-

които

ните
ществуват реални условия за 
развитие на промишлеността 

край, особено на мннна-
в

този
та промишленост. До сега

различни
от-управление

критите залежи от 
руди ни дават за право да ка- 
жем, че босилвграденият ра
йон може да стане микиен ба
сейн от общоюгославско зна
чение. Известно е, че до сега 
са открити залежи от фосфо 

оловно-цинкови и волф-

Съ-

ския перспективен план.
М. П.

Рити,рам и графит, за чиято експло 
вече са докарани ма-атация

шини. За експлоатацията 
волфрама вече е пусната в дей 
ствие малка пробна флотация 
в която са заети 26 работни
ка. От тази експлоатация е ос 
ществен чист приход на стой
ност сг около 6 милиона дина 
ра, която сума ще бъде нз<?аз 

експлоатация

Социалистическият съюз—една от най-добрите 

организации в околията
на

Д. Йотов

не ще бъде в процеса иа са 5 на перспективните плано- 
мата работа.

Сега работата на Общин
ския отбор на ССРН е на
сечена главно към разгле
ждането на обществения 
план на Народния отбор на 
общината и разглеждането

Общинският отбор на Со 
циалистическия съюз на 
трудовия народ в Босиле
град не случайно се ползва 
с името на най-добър във 
Вра-нска околия. Известни 
са постигнатите резултати 
в идеологическо-политиче
ската работа, в масовизира 
нето и организационното 
укрепване на ССРН, в кул 
турнс-просветното дело, не 
говата активност за разви
тието на органите на обще 
ственото управление и по
мощта и сътрудничеството 
с останалите масово- поли
тически организации в ко
муната.
■ След V конгрес на ССРНЮ 
Общинският отбор заед
но с Общинския комитет 
на СКС, синдиката и наро
дната младеж изготви про
грама за разработка на ко 
нтресните материали. За та 
зи цел е формиран и актив 
при Общинския отбор, ко
йто ще организира семинар 
'за ръководителите на мес
тните организации. За по
нататъшна разработка на 
конгресните материали са 
формирани активи по всич 
ки местни организации и

ве по предприятията. Пола
гат се големи усилия и за 
издигането идеологическа
та работа сред селската 
младеж на още по-високо 
равнище. В течение е фор
мирането на културно-про
светна общност, народен у-

находвана за 
графита.

В светлината на откриващи 
перспективи, ние изработе се

тихме една инвестициона про 
грама за построяване на раз 
лични промишлени обекти. Та 
ка например, предвижда се по

Др. АСЕН ЛАЗАРОВ 
За стопанските проблеми 

в комуната и задачите през 
идващата година доклад
ва другарят Славчо Соти
ров, член на секретариата 
на ОК на СКС. Той изтък
на, че перспективният сто
пански план на Босилеград 
ско, в който е запланувано 
построяването на редица о- 
бекти и мероприятия, за 
да стане комуната произво 
дителна, поставя нови зада 
чи пред комунистите. С е- 
жедневното си лично зае
мане за изпълнение на за
дачите, с личния си при
мер на усърдие, с свладяЕа 
нето на модерното стопани- 
нисване те ще мобилизират 
всички граждани, за да мо 
гат с по-малко трудности 
и по-успешно да се осъщес 
твят начинанията на кому
ната. И през идващата го
дина най-много вложения 
се предвиждат в комунал
ното изграждане и рудар- 
ството. Стопанските органи 
зации трябва да настоят 
най-рационално да използ 
ват собствените си средст
ва за развитие, за модерни 
зация и увеличение на про 
изводителнсстта. През 1961 
година кооперациите тряб
ва да поемат инициативата 
за мероприятия с цел да се 
модернизира селското сто
панство.

Другарят Асен Лазаров, 
секретар на ОК на СКС, до 
кладва за работата на ко
мунистите в органите на о-

ниверситет и различни клу 
бове. сгрояване на фабрика за тек

стилно-санитарен материал, коД. Й.
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Босилеградско. Новият цех 
каза тсй, ще служи преди
мно за задоволяване на ме 
стните нужди, а ако се от
пуснат средства за механи 
зирането му, той ще разши 
ри СЕОята дейност и в дру 
гите краища на нашата 
страна. Необходимостта от 
един такъв цех става още 
по-геляма, когато се има 
предвид бъдещето разви
тие на миналата промишле 
ност в този край.

та, ще бъдат заети около 
40 нови работника.

Изказвайки се по този 
въпрос, директорът на пре 
дприятието, който е и член 
на Съвета, подчерта, че о- 
ткриването на новия цех 
ще допринесе за разреша
ването на въпроса за еклю 
чването на нова работна 
ръка в матералното преиз 
есдство, и с това ще се на
мали сезонното отиване.на 
известните в цялата ни 
страна майстори зидари от

На състоялото се заседа
ние на Стопанския съвет 
при Общинския народен о 
тбор в Босилеград между 
другото бе разгледано и и- 
скането на предприятието 
„Услуга” да разшири своя
та дейност с още един-стро 
ителен цех.

Заседанието на Съвета 
реши да се отпусне на пре 
дприятието 1 милион дина
ра за оборотни средства и 
да се открие нов цех, в ко 
йто според предвиждания-
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ТРУДОВА АКЦИЯ

НОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛАНИЯпо този начин материали
те ще бъдат проучени от 

членове на ССРН, На 31 декември, когато две
те големи стрелки се съвпад
нат на 24, ще стъпим в Нова 
година, с снови желания, с но
ви блСнове. Някои от

За това какво липсва иа Бо 
силеград Иван Андомов каза:

— На Босилеград липсват 
ошего неща но най-мнопо кул
турен дом. Липсата на култу
рен дом най-емного засяга инте 
яигенцията, която трудно по
нася ежедневното смонотоние. 
Решението на този проблем 
значително би променило 'об
раза на 'Босилеград.

Славчо Найденов, .работник 
председател «а управителния 
отбор на предприятието1 „Ус
луга”, е най-младият лредсейа 
тел на управително тяло в Бо
силеград, има повече желания.

— .Моето лйчгво желание е 
,да завърша вечерното иконо
мическо училище което сега 
посещавам. В предприятието 
желая редовно да ни заплащат 
и кредитът ни да се увеличи. 
Црез новата' година да бъде 
въведено 'възнаграждаваме спо 
ред трудовия ефект, а стария

лище, но майка ми не ме пус
на. Надявам се, че през 1961 
година ще осъществя влечели 
ето си към медицината.

— На Босилеград липова 
кгултиирио-забавеи живот. Мла 
(тежката организация предпри 
ема мерки за по-жив забавен 
живот, но тези опити остават 
безуспешни. И онези, които мо 
гат да догарийочосът много, от 
бягшат да направят това.

Любка Иванова, служащ, ед 
на от рък01вюдителките на Дру
жеството на жените:

— Личните ми желания се 
състоят ,в това да запазя, оно 
1ва което имам сега. Децата 
ми да напредват, семейното 
ми щастие да цъвти. Организа 
цията ни да Получи помеще
ние, за да можем да развием 
цо-голяма активност.

— В Босидепрад липова съ
вещателен пункт за жените. 
Това най- добре чувствуват 
младите булки и неопитните 
домакини.

Липсата ча куягурузн: (дом) 
също така трудно, се понася.

Мага Стоянова, 
секретар на училищния млаИе 
жки комитет в средното ико
номическо училище:

— Желая да постила доб
ър успех в ученето..

— Когато бих била предсе
дател на общината бих дове
ла шода в града и уредила у- ' 
лиците, така че когато човек ' 
дойде в Босилеград да се по- ; 
чувствува приятно.

начин според норма да се из 
хвърли. В 'организационно о- 
тиошение предприятие да бъ
де поставено ма по-с.ош(1№т 
основи; нищо да не се решава 
и опрсувежЦа без знанието на 
управителния отбор и трудо
вия колектив; да не се узюил- 
яват работници без решение 
на персоналната комисия на 
предприятието.

— На Босилеград липсват у 
редени улици и пода.

Даннца Благоевич, младеж
ки ръководител _и_ слуокаш в 
общината, в повопсДишните по 
желания преди всичко включ
ва ученето:

— През новата година жела 
я да продължа образованието 
си. Искала бих да следвам във 
висшата медицинска школа. О 
ше от майка имам влечение 
към М'узиката и медицината. 
Едни път ми се отдаде случай 
да постъпя .в музикално учи-

всички
Народната младеж и синди
ката- На 29 де ември се съ-

тях ще
съобщим на събеседниците си 
а други ще останат само в ду
шата ни.

Някои босилеГРадчани изка
заха недаогодиияите си жела
ния и преди съвпадането на 
двете стрелки. Те се изказаха 
и за това какво липова на Бо

стоя разширен пленум на 
ССРН, на който бяха 
изнесени впечатления и ра 
згледани решенията на V 
конгрес на ССРН на Сър
бия. Във връзка с форми
рането на секции, председа 
телят на Общинския отбор 
на ССРН Славчо Сотиров 
съобщи, че това формира

силепрад, за да се чуетвуват 
по-приятно.

Иван Андонов, съдия, пред
седател на местната организа
ция на ССРН в Босилеград е 
доволен 'от баланса гта 1960 го 
дина. Като съдия 
му било да се завърши строе
жът иа новата опрада и съдът 
да мине в новите помещения. 
Това желание е осъществено! 
В новите помещения целият 
трудов колектив ще се чувст
вува много по-прия-пно.

Новогодишните бленюве на 
И. Андонов са:

желанието

Чесшвуване деня на ЮНА 

в Босилеград
По случай Деня на ЮНА, 

22 декември се състоя 
в града тържествено събра 
ние на което другаря Ву- 
кобрат Димитар, 
от ЮНА, изнесе доклад за 
създаването на ЮНА, за 
ролята й в народосвободи 
телната борба, кого и за 
нейното значение днес.

След това войниците от 
местния гарнизон изпълни 
ха художествена програма 
и особен успех пожънаха

с представяване на пиесата 
„На половин път” от Лео 
Матес”.

— През новата гОДина же
лая да се открие сигурко сред 
ство против келявюстта. Досе
га 'опитах всички средства, ио 
нито едно не ми помогна. Чув 
стяувам се млад, а келявя все 
повече. Второто ми желание е 
отново да чуя радио-певците 
от Белград като гости в Боси
леград. В службата

В навечерието на Деня 
на армията, културно-худо 
жествената група на гарни 
зона разви забележителна 
дейност. Групата устрои 
забавно-художествени вече 
ри в селата Извор, Любата, 
както и две вечери в Боси 
леград — за гражданството 
и учащите се.

капитан ученичка,

си желая 
да помиря двата страшно заао 
кхвали Малчугана от Горна 
Лиснна.

Е. П. М. П.
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ПОЛОВИН ЧАС С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ОБЩИНА

ПРОМИШЛЕН ВЪЗХОД НА КОМУ ВАТА-ОСНОВА
НА НОВИЯ ПЕТГОДИШЕН ПЛАН

— даява КИРИЛ ТАШКОВ
приемна канцелария се чу, 
Ествува отдавна. Но да се 
разберем, не само обикно
вена приемна канцелария, 
която да замести архивата, 
но с такава функция която 
частично да 
функциите на правната по 
мощ, тъй като ние нямаме 
достатъчно кадри за фор
миране па двете служби. В 
новата година ще организи 
раме приемна и с това още 
повече ще улесним наши
те хора, особено ония, кои 
тоидват от по-далечните се 
ла и трябва по-бързо да

вой на димитровградската 
промишленост. Дали проб- 
лемата с кадрите в стопан
ството и изобщо във всич
ките отрасли ще бъде ре- 
шепа наравно с този раз
вой?

ек само на два километра, 
а след това и пътят 
Висок, който тази година е 
поправян само. Обаче този 
път изисква 
специалните служби и зна 
чителни средства, зарад е- 
г-ентуалните изменения на 
(трасето, 
значение на тая съобщите 
лна артерия на нашата- ко 
муна обаче изисква по-ско 
рсшното изграждане и на 
този път, защото в плана е 
и започване на експлоати
рането на старопланински 
те гори.

кументациите трябва да 
минат през съответни коми 
сии и трябва да бъдат одо 
брени. Нещата се развиват 
така, че Есе пак можем да 
очакваме изграждането и 
на този крупен обект в Ди 
митровград, който оконча
телно ще допринесе Дими
тровград да се нареди ме
жду по-развитите градове.

ват тютюневите площи. 
Причините се крият в то
ва, че нашият селянин все 
още не се ориентира към 
единични производствени 
отрасли което дава добри 
приходи но следва традици 
ята, като засява всичко.

Все пак това явление 
постепенно изчезва в усло

към

помощ и на

превземе и

Икономическото
Кадрите в комуната са 

сериозен проблем. Дори се 
гашното положение не е та 
кова, че да бъдем доволни, 
обаче успяваме да решава 
ме нещата и с такъв ка
дър. Все пак перспективи
те на промишления развой 
ни налагат едно по-сериоз 
но решаване на кадровите 
проблеми. Ние се нуждаем 
от кадри в стопанството — 
най напред от инженерно 
—технически кадри, иконо 

селскостопански

вията на сдружаването с 
новитеКогато правим обзор вър 

ху основните положения 
на плана, трябва да споме 
нем и това, че наред с про
мишления развой ще се за 
силва и селското стопан
ство. Започната работа по 
реонизиране на селскосто
панското производство, с 
оглед природните и клима 
тически условия, ще се раз 
вива по-успешно в следва- 
щия период благодарение 
на все по растящото сътру 
дпичество и сдружване ме 
жду кооперациите и част
ните земеделски произво
дители и все по-засилваща 
та се роля на кооперации
те в организиране на сел
скостопанското производ
ство. Благодарение на зна
чителните капиталовложе
ния в селското стопанство, 
досега и занапред, ще се 
създадат по добри условия 
за-развитие на животновъд 
ството, особено на овцевъд 
ствстс, в отделните райони. 
Досегашните овцеферми в 
Борово, Изатовци, на Ста
ра планина и в Бачевско 
поле, ще бъдат разширени, 
а също така ще се постро
ят и нови, които ши увели 
чат капацитетите за отгле 
ждане на повече овце. Ес
тествено, това ще повлияе 
и за положителни измене
ния в земеделското произ 
водство изобщо, защото у- 
р.еличаЕането на овцете ще 
изисква повече фуражни 
култури. Тук трябва да се 
изтъкнат някои слабости, 
които обективно произли
зат от особеното икономи
ческо съществуване на хо 
рата от комуната преди ос 
вобождението — от липса
та на един близък и силно 
консумиращ център. Дума 
та ми е за това, че у наши 
те производители, все още 
съществува тенденцията за 
натурално производство, т. 
е. да произвеждат от всич 
ко помалко, колкото за се
бе си, и да се явяват на па 
заря само с излишъци от 
животновъдството и малко 
от овощията. Примерът с 
производството на потюна 
е очебиещ пример за това.

ня-

Др. КИРИЛ ТАШКОВ 
на ОНО

кооперациите, и в 
условия традицията ще от 
стъпи място на модерното

председател 
—Днес председателят не 

приема—ми обясни разсил 
ният в коридора, — днес е 
събота...

стопанисване. Новият пер
спективен план предвижда 
чувствително увеличение 
на селскостопанската про
дукция във всичките сел
скостопански отрасли, 
бено в зкивотновъдството и 
производството на високо- 
добивни сортове пшеница 
и царевица.

В коридора чакат хора, 
кой знай на кои врата ще 
почукат. Но една жена — 
селянка влезе при предсе
дателя, след нея старец, па 
директор на предприятие... 
Значи табелката за прием
ните дни е формалност, и- 
ли поне сега пред Нова го
дина е такава. И влязох...

— Другарю председател, 
...за нашите читатели крат 
юг сведения за перспектив 
ния план, за бюджета, за 
кадрите в Димитровград
ско, и за предвидените в 
Новата година администра 
тивни улеснения на хора
та-..

осо

мисти и 
специалисти с више и сре
дно образование. Пробле
мът за кадрите се решава 
Еече сериозно. Общината 
има свой фонд за кадри ко 
йто е внушителен, 
това в бюджета съществу
ват значителни средства. 
Предпреятията и коопера
циите също така разпола
гат със свои стипендисти и

Накрая искам да подчер 
тая, че успешното изпълне 
ние и на новия перспекти
вен план в голяма степен 
ще зависи от активността 
на членовете на 
РН, на младежта, защото 
въпреки материалните сре 
дства, които нашата общно 
ст щедро ще даде и в новия 
петгодишен период, 
телноегга на нашия човек 
и неговите усилия в борба
та за икономически 
ход на комуната ще игра
ят твърде важна роля.

Новият бюджет ще бъде 
предмет на разискване и 
приемане на сесията на оп 
щинския отбор- Можете ли 
да ми кажете какви сред 
ства заделяте за култура
та и просветата?

освен

СКС и СС

средства (за увеличаване 
броя им. Всичко това ни га 
рантира, че в новия период 
общината и предприятия
та съвместно ще успеят да 
разрешат проблемата за ка 
дрите, така че тя няма да 
се отрази спъващо върху 
стопанския развой на кому 
ната. Не бива да се забравя 
че нашите бъдещи фабри
ки—за гумени нишки и за 
гумени изделия ще бъдат в 
състояние да се сдобият с 
кадри и по пътя на редов
ни конкурси за специалис
ти, а това ще е също така 
значителна помощ в реша
ването на проблема.

Доволни ли сте от тазго
дишното комунално благо
устройство и какви са пла

НА СТРУГА
съзна завършват работите си в 

общината.
Вашите желания в нова-

Някои общини, у нас са 
оформили свои приемни 
канцеларии и. служби на 
правна помощ.
Какви са изгледите за офо

*
Кои са основните харак

теристики на новия перспе ЕЪЗ-
та година?ктивен план по стопанско

то развитие на общината? Естествено — най-напред 
успех в нашите усилия да 
издигнем комуната до сте
пента на високо развита, а 
след това много радости от 
нови трудови победи на 
всички наши хора, които 
наистина полагат големи 
усилия в борбата ни за со 
циализъм и за премахване 
то на остатъците на изоста 
налост.

р.няване на тия служби в„През последната седми
ца, стопанският съвет на 
общината, съвместно със 
стопанските фактори на ко 
муната обсъди проектопла 
на на перспективния план 
по стопанското развитие на 
комуната за период 1961/65 
година. Затова мъчно мо
же да се говори за основни 
те характеристики на пла
на щом още не е минал 
през събранията на избира 
телите и обществените ор
ганизации, нито пък е при 
ет от страна на общин
ския отбор. Но все пак съ 
ществуват в проектоплана 
такива положения, за кои
то още сега може да се го
вори. Ето, например основ 
ната характеристика на но 
вия перспективен план е, 
че и занапред централно 
място се пада на промиш
леността, която в периода 
1961—1965 година Ще учас 
твува в годишния съвку
пен обществен продукт с 
над 56%. Разбира се, в 
плана подробно са разрабо 
тени насоките на промиш
ления възход и ето някои . 
от тях: Още в първата го
дина на новия перспекти
вен план окончателно тря- I Хората го отглеждаха 
бва да се завърши фабри- колко години, имаха въз

можност да се уверят в то
ва, че тютюнът дава някол 
кократно повече приходи 
отколкото пшеницата или 
царевицата на единица 
площ- И ете вече намаля-

Димитровградската Общи
на?

Ние винаги сме се грижи 
ли за това щото хората ви 
наги да бъдат услужени на 
време и справедливо. Отно 
щението на общинските 
служители към хората — 
страни винаги е било при
мерно, обаче нуждата ]от

Да, новият бюджет ско 
ро ще бъде изнесен пред 
общинския народен отбор. 
Разбира се че той ще е по- 
голям отколкото миналого 
дишният и естествено за 
просветното дело са заделе 
ни средства.

Общо казано бюджетно
то потребление в тая об
ласт ще е по-високо, като 
значителна част от средст
вата се пада на строенето 
на културно-битови обек
ти и по-доброто обзавежда 
не на училищата. Една обо 
дряваща новина в новия 
бюджет е и предвиждането 
на достатъчно средства за 
издръжка на културно-про 
светната активност и на чи 
талищата. Тази година ще 
бъдем в състояние да заде 
лим значителни суми за на 
бавка на нов книжен фонд 
за иабавка на едно подви
жно кино и издръжката на 
кадри, които да се грижат 
за читалищата, относно, ко 
ито ще осигуряват система 
тична и непрекъсната рабо 
та на същите.

Новият перспективен 
план набелязва могъщ раз

М. НЕЙКОВ

новете за новата година? Общинският народен отбор 

Босилеград
Тази година имахме зна

чителни успехи в комунал 
ното устройство. Завърши
хме пътя Поганово-Димит- 
ровград, в Сенокос е пос
троен хубав път към, Ста
ра планина и към Камени
ца, в редица села са попра 
вени междуселските пъти 
ща, чешми, мостове, постро 
ени са няколко нови учили 
ща и всичко това с мини
мални средства. Основата 
на всички тези благоустрой 
ствени начинения е било 
местното самооблагане и 
доброволният труд на насе 
лението, Организациите на 
СКС и ССРН 
дежта тук са най-заслуж- 
ии за постигнатите успехи. 
Те бяха онзи мобилизиращ 
фактор, който водеше хора 
та във всички тези акции.

В новата година ни пред 
стоят още много такива ак 
ции. Предстои строенето на 
пътя към Долна Невля, ко 
ито в- тази година е постро

Честити на населението 
от Босилегрпдск!та община

§1©в®т& 19®! гадша
к му пожелава нави трудови 
победи в 
възход на комуната.

социалистическия

МЛАДЕЖИТЕ — САМОДЕЙЦИ 
ОТ БЕЛУТ В ОБИКОЛКА ПО СЪСЕД

НИТЕ СЕЛА

както и мла-

Младежкият актив в с. 
Белут, Босилеградско, е 
малък (16 членове), но той 
развива оживена обществе

Млекоминци и Груинци, а 
дадоха вечеринка и за със 
еляните си. За Нова година 
те ще гостуват в с. Милев-

ката за гумени нишки в 
Димитровград, която във 
втората фаза ще обезпеча
ва около 900 милиона ди
нара брутопродукт и ведно 
с нея, и фабриката за гуме 
гш изделия, която също та 
ка ще дава на комуната 
значителен брутопродукт^ 
Наред с тези по-крупни 
предприятия ще върви и 
непрестанната реконструк
ция на занаятчийските и

но-политическа дейност. 
Тези младежи

ци.
Със своята дейност се от. 

личиха младежите С. Дон 
чев, В. Славчов, А. Милач 
ков и други.

напосле
дък развиха примерна кул 
турно-забавна дейност. С 
подготвена художествена 
програма посетиха селата Е. П.

Общинският чародеи отбор—,Димитровградпромишлени предприятия 
в града, така че и те ще из 
раснат в големи предприя
тия, които няколкократно 
ще увеличат сеоя съвку
пен доход от продукцията 
и услугите. Тази година бе 
изработена проектосметна- 
документация за строе
не на текстилен комбинат 
в Димитровград, обаче до-

Чсстити на трудещите се от Димитровградско

Новата 1961 годшиа
като им пожелава 
ского изграждан* нд комеикта.

повя успеха в соцвалистиче-
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ШАД й... 
КРИТИКУВА!

Мека декемвриска вечер. 
И последният гиоф-ьор и ко 
ндуктор па транспортното 
предприятие „Бесна коби
ла” се е завърнал от път 
Целият трудов колектив об 
Стойно анализира перспек
тивния план на предприя
тието. Шофъорите, кондук 
терите и работниците от ра 
ботилнихщта за ремонт на 
коли в условията на работ 
иическото самоуправление 
подлагат на критика всич
ки лоши явления, с вхтма- 
иие следят всичко сами, по 
емат пови задачи. Като го 
сти присъствуват секретар 
ят на общинския комитет 
Асен Лазаров и председате

от работниците се искаже 
с по-висок топ, в критика 
та си е остър, шефът на 
счетоводството едва ли не 
бе задремал. Той не бе в 
състояние да дава отговори 
по финансовото положение 
на предприятието.

— Извинете ме, аз не слу 
шах — такива бяха отгово 
рите му. От съотношението 
между продуктивния и ххе 
продуктивния персонал, от 
организацията на трудовия 
процес и работата па рабо 
тилницата се минава па въ 
проса за кадри, за тяхната 
специализация. Все по-чес 
тите дефекти па коли, по
ложението в работилница
та налагали неотложно раз 
решаване па въпроса 
спеи,иалисти. Обаче управ ■ 
лепието на предприятието 
на предприело нищо в то
ва отношение, мака че съ 
ществувало решение на ра 
ботническия съвет да се об 
яви конкурс. Въпросът ста 1

пал ош:е по акутен след 
уволнението па някои ра
ботници, които не са рабо 
тили усърдно. Интересно 
е, че мерките, които се пре 
дприемали не са поставяни 
върху основата нс прзек ■ 
тосметка. Намален.ието на 
продуктивния персонал у- 
увеличило продуктивност
та па останалите работни
ци, но намалило продуктив 
постта на предприятието. 
Персоналът в канцеларии
те и тогава не бил ггамален, 
макар че работничекият 
съвет бил взел решение за 
това... Откриват се една 
след друга грешки. Взимат 
се конкретни решения по 
належащите въпроси и вси 
чко това с цел производите 
лната способност па пред
приятието да бъде много 
по-стабилпа и перспектив
ния му план да бъде изра 
ботен върху реални основи 

М. П.

работа и разбира се колите
ни ш,е лежат в гаража —
— казва шофъорт Митко.
— Друг е въпроса за оправ
ките, които извършва на
шата работилница на коли 
те. Често се случва, че след 
оправна колата остава от
ново в

Малък репортаж

ГОРНИ КРИВОДОЛдефект, макар че не 
е направила едно пътуване 
не се търси отговорност.

— Някои от 100,000 спестени пари? И 
това е достатъчно и служи 
за пример, а да не говори- 
ме за онези дейности, кои
то не са влезли в тетрадка 
та. Наистине. би трябвало 
да се намери човек който 
да води хрспсика за рабо 
тата на селяните, на члено 
вете на Социалистическия 
съюз, Съюза на комунисти 
те и Народната м.ладеж. 
Това важи и за другите 
села: навсякъде много се 
работи, а м.алко се записва!

В полите на Стара пла
нина, край самата държав 
па граница, са разположе
те къщите на село Горни 
Криводол. Това е едно от 
най-отдалечените от общин 
ския център села. В тези 
дни на късна есен, над се
лото се носят кълба дим 
и се разнася миризма на 
пържено свинско. Когато 
човек хвърли поглед вър
ху тази романтична карти
на па селото ще помисли, 
че този познат животповъ-

колите ние 
дърясим така да се каже с
инжекции — продължава 
един от майсторите в рабо 
тилницата. — Случват се 
такива дефекти, но за то
ва има и причини. В рабо 
тилницата имаме сажо ед
на сляна, а почти всяка ко

за

ден център сега се намира 
в период на абсолютна зим 
па почивка.

— Друг живот е сега-ка 
зва Любисав Илиев. Хора 
та п-одобре живеят, по До 
бре се хранят, по домовете 
си имат по-хубави мебели. 
Ето и това за двадесет го
дини през бивша Югослави 
я от нашето село са изучи

Но, не е так!
Около кооперативния дом 

цари оживление. Салонът 
па дома е превърнат в ис 
тинска дърводелска рабо
тилница. Майсторите-дър
воделци Васил Басов, Кос
тадин Павлов, Петър Зар
ков и Васил Ганчев охотно 
работят. Не става дума за 
надници. Не, те работят До 
броволно столария за завъ 
ршване на училигцето.

А кшуалка шема

ПУША в? ПОЕН КАДРИ ли висши училища само ня 
колко души. А сега? Има
ме 12 вишисти-лекари, ин 
женери, професори, агропо 
ми, съдии... около 30 души 
са завършили средно об
разование и средни специа 

В момента

Напоследък еъб есички 
заинтересовани форуми се 
разисква по въпроса за ка 
дрите в различните облас 
ти на стопанството, култу
рата и просветата.

тят не получават добавъч
ни както в други комуни. 
Може да се каже, че и ме 
редавните не се отнасяха 
с нужната коректност към 
учителите не се стараеха 
за техните материални и се 
!мейни Еъпрсси, та такива у 
чители напускаха комуна 
та. На конференцията 
подчерта, че трябва да се 
въведат добавъчни за учи 
телите, които работят при 
пс-трудни условия, да се 
дадат стипендии и помощи 
на онези, които искат да 

и др. Учителите 
Предложиха общинския от 
бор да разгледа въпроса за 
отменяване на общинския 
данък Еърху заплатите на 
просветните работници.

На общинския пленум на 
синдикатите се повдигна 
въпроса за кадрите в раз- 
личните области на народ
ното стопанство. Стопанско 
то развитие изисква нови 
кадри. Належащ въпрос е 
професионалното образова 
ние на работниците. Съще 
ствуващите фондове за та 
зи цел трябва да бъдат най 
-рационално използувани. 
В това отношение голяма 
отговорност пада върху На 
родния университет, който 
трябва да организира про 
фесионалното и политичес 
ко образование на възрас
тните. С тази цел е откри 
то и вече работи Еечерно 
икономическо училище в 
Босилеград, което посеща- 

и ват 50 ученици-възрастни. 
I Нужно е, подчерта се на 
I пленума, да се намерят и 
1 съответни форми за допъ 
| лнително образование и на 
I земеделските производите

ли.

ЯЛ АВТОБУСНАТА СПИРКА

лят на общинския отбор па 
ССРН Славчо Сотиров.

— Планът трябва да бъ
де .изработен върху най-ре 
ални основи — казва Ла
заров — за да може пред
приятието да го осъхцестви. 
Всеки член на колектива 
д.а намери мястото схх, да 
бъде заинтересовахг ие са
мо за работата на предпрхх 
ятието изобщо, но и за ра
ботата на всяка кола, възна 
граждаването в предприя
тието да бъде по принципа 
на трудовия ефект, а тру
довата организация да бъ
де така устроена, че по вся 
ко време да се знае как пре 
дцрххятххето диша.

Предприятието завърш
ва годината с хгечалба пове 
че от милион динара. Тази 
хгечалба би била по-вхюока 
ако в предприятието не съ 
ществува повече 
пост отколкото трудова ор 
гахгизация. Само рейсовете 
редовно работят. Повечето 
от камиохгите през година
та са стояли без работа, за 
щото предпрхгятието чака
ло клиентите да дойдат в 
хсанцеларията. Броят на не 
продуктивния персонал в 
сравнение с продуктивния 

На трима продухе- 
7гада един ххепро-

ла хгма нужда от известни 
оправхеи, за да може сигур 
но да търгне ка път. Прхг- 
нудени сме да работим по 
■цял ден, но управата на 
хгредприятхгето не хгозволя 
ва тоя наш труд да се за 
хглати.

-Зя ххзвънредиата работа 
съхцествуват специални за 
конопредхгисаиия — прав хг 
забележка Асен Лазаров 
— и тях никой не м.оже да 
пренебрегва. — Заплагцане 
то на всеки труд е загаран 
тгерахго. Неправилните пое 
тънки на управлението Х1а 
предприятието говорят за 
непредприемчхгвостта на и- 
нспекцхгята по труда в об 
щината.

В тази нагорещена атмо 
сфера, в която по някой „учителите,

Новото училище е хуба
ва сграда. Криводолчахги се 
похвалиха с подредената 
учебна стая, в която учат 
24 деца от селото, с просто 
рнххя хеоридор, с млечната 
ученическа кухня... Остава 
още салонът да се завър
ши.

лни училища, 
следват 7 м.лаЛежи от на
шето село, всички деца по
сещават прогимназггя е Ка 
менггца, а и е Димггтровгра 
дек ата и други гимхгазии и 
м.аме представители!

На неодавна състоялата 
се годишна общинска кон
ференция ка просветните 
работници в Босилеград се 
подчерта, че една част от 
просветните работници в 
Бссилеградско на разпола 
га със съответни, квалифи 
кации. Подчерта се също 
така, че този недостиг на 
кадри резултира от факта, 
че много квалифицирани

се

В селото работхг двадесет 
годхгшната учителка Бран 

Каменович. Родителххте 
й произхождат от село Изо 
товци. Тя се е родила в о- 
колността на Ниш. След ка

— Ех този салон, — въз 
дъха секретаря на местния 
отбор-не върви лесно! Тър 
сихме помогц от бившия о- 
колийски отбор, но не по- 
лучггхме средства. Имало 

по-еажнхг работи! След то
ва се обърнахме към Висо 
чка Ръжана—и пак нищо. 
Най-сетне се решихме да 
завършим училището със 
собствени сили и средства.

Обещанието се претворхх 
в дело. Доброволна работа, 
самооблагане и енергия на 
х^ялото село. Последваха и 
резултати. Училището е 
почти готово!

Криводолчани имат пред 
ложение до общината: ако 
липсват средства, то похге 
тя да въздействува в Гор
ското стопанство — Пирот, 
то да разреши селяните да 
хгзползват падналите боро
ви стебла, от които да под
готвят дъски за завършва
не на салона!

Наистина голяма построй 
ка-училггще и кооператив- 
вен дом! Удивлява и енер 
гията на трудолюбивит кри 
водолчахги!

За тяхното трудолхобие 
говори и тетрадката-днев
ник. на Социалххстическххя 
съхоз макар че там са внесе 
ни само оскъдни хе-сухи да 
нни: поправени пътища-Ка 
лник-Мартихюви кладехгци, 
Малък въртоп — „Конски 
клаДенед, чешма в селото, 
Площадхса пред кооператив 
хгия дом., селото е дало над 
290 колски трудодни, 420 
пеши трудодхш или изразе 
но в пари около 753000 
динара. В тетрадката е за 
писано и това: косене и 
прекарване на кооператив
но сено, помощ на коопера 
цията и Яруго...

ка
следват

просветни работници напу 
и работятскат комуната 

на други места в страната 
където условията са по-до 
бри. В Босилеградсо имН 
отдалечени места-села, а 

които там рабо

то е приела Яхгпломата за- 
е за Г. Криводол.минала 

Първа година на учителст 
вуване и първгг трудности.. 
В началото й е било труд
но, особено зарад това че е 
била позабравила българ
ски език. Но тя е енергич
на. Превъзмогнала е труг' 
стите, и, което е най-важ
но, възстановила е контакт 
с хората от селото и особе 
но с младежите.

БЕЛЕЖКА Щом като
за седенките има време’9

стихии-

О «

някоя статия, да се изпее 
хубава 
преразкаже хумореска, 
да се осведомят младе
жите за нови начинания 
и ахщихг, да се хгаххрави 
договор за предстояща 
работа-с една дума да се 
свърже традицията с из 
искванията на деня гг ли 
ка на днешния младеж.

С други думи: да се 
повдигне културната ви 
сота на седенките.

Тази форма на работа 
на младежите не е за по 
дцехгявахге. На по-добре 
подготвените седенки бй 
могли да бъдат покане
ни и хго-възрастнхгте от 
махалата или селото.

По този начин биха 
могли да се оползотвор
ят силите и на младежи 
те от селото и на младе 
жите-средпошколци, ко
ито на селяните би мог
ли да изнасят кратки 
доклади или Политичес
ки информацихг.

Борис Р. Костадинов 
студ. по българ. език

Младежхсата организа 
ция в село Долна Лиси- 

не може да се похва
песен, да се — Втори дхшломски из

пит. беше за мен — казва 
другарката Бранка, — кога 
то неотдавна трябваше да 
излеза пред селско събра- 

полггтически дохелад.

на
успешна работа, мали с

кар че наброява 70 чле
нове. Между тях има и 
младежи средношхсолци, 
но те не оказват нужна-

ние с
Колкото в наачлото бях см 
утена, толкова след събра 
нието бях щаслива и само 
доволна. От този момент

е голям.
та помощ на организаци 
ята. Правени са опити 
през тези есенни дни да 
се подготви някаква ве
черинка, но без успех. 
Едни казват, че не мо
гат, други, че нямат вре
ме!?

тивнхг се 
дуктивен, ххоето съотноше- 

може би е единствено 
в цялата страна! Това изис 

намаление на непроду- 
кгивиите чрез реорганиза 
ция на службите.

— Капацитетът на ххред- 
не е използвахх

ние
се чувствувах вече тяхна.

к ва
Сега тя е младежки ръ

ководител и член на секре
тариата на.социалистичес
кия съюз. С младежите пр 
иготвя комедията „Покой
ник” от Нхушххч. Съветва

приятието
__говори един от кондукто
рите. — Четири камиона не 
работят, а обикновено и по 
един рейс стои в гаража. 
Ние иямама човек, който 
да се грхгжи за работа, да 
търси работа не 
силеград, но и вън от него.

имаме по- 
отколкото

От друга страхха всяка 
вечер се събират младе
жи и отиват на традици 

седенка. Обико.гят сесе със селяххите, а и те 
обръхцат към нея все по- 
често, макар че тя е много 
по-млада. Тя има цигулка и 
радио-транзистор: неща ну 
жни за едно село.

оххна
всички махали и поняко 

задържат и до сред

Е. Рангелов

га се
нощ- Важно е в случая, 

оплакват от „недо 
стиг на време”!?

само в Бо че се

В канцелариите 
вече служащи, 
са ни нужни, 
от тях не 
да на.чх1ра работа за коли-

Ако пък младежите 
толкова обичат седенките

Откъм Стара планина се 
спускат зимски облаци. На 
техния фон се очертават 
синкавите кълбета пушек. 
Лъже се охгзи, който мисли, 
че в Криводол царува 
подвижност, характерна за 
зимните месеци!

Защо един 
поеме задачата защо да не се направи 

седенки да се 
да се

опит тези 
„модернизират”, 
използват и за по-серио 

забана
те? не-

__ Тази година сме таки
се един от зна културно — 

дейност: да се прочетева — сагласява 
работницхгте.

— Никой нс се грижи за Цветан ЕленковОКОЛО
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ССРНЗаписка от сака събрание па3 земеделската кооперация „Нишава“ — Димитровград

ПОСЕВИТЕ НАПРЕДВАТ МНОГО ДОБРЕ : е**
условията, а най-вероятно 
през втората половина на 
януари”. Сегашните усло
вия са отлични, но разби
ра се съществува опасност 
от голомразида, която мо
же да нанесе щети. 
нно затова се и подхранва 
пшеницата, за да събере по 
вече резервни храни, та 
по-лесно да преодолее мра 
зовете.

На един квадратен метър 
сега имаме средно 580 коре 
нчета, което се доближава

до снова число, което спе 
циалистите смятат за отли 
чно. Освен това, сега става 
дума само за коренчета, ко 
ито произлизаха от семето 
а тепърва те ще се увели
чават чрез братене (сръб,- 
бокорене). Всичко това, че 
началото е добро и че, до- 
колкото условията бъдат 
добри, можем да се надява 
ме на добра реколта!” —

Неотдавна в село Горни 
Криводол се състоя събра 
ние
съюз. Гост на събранието 
беше другаря Стоян Наков 
председател на Общинския 
отбор на ССРН. Той говори 
пред членовете за работата 
и решенията на V конгрес, 
чийто делегат беше и за 
своите впечатления от не
го. Изтъкна единството на 
нашите народи около дру
гаря Тито, подчерта наши-

успехи в стопанството, 
нашата миролюбива външ
на политика, а след това се 
спря на местните пробле
ми. Подчерта някои основ
ни неща:

През следващия петгоди 
шен период в нашата общи 
на ще бъдат инвестирани 
средства на стойност пове
че от 5 милиарда.

Ще бъдат заети в мате
риалното производство но
ви 3000 работника.

Брутопродуктът на общи 
ната <5т 2 милиарди ще се 
покачи на 10 милиарда.

След това започна разис 
кване. Ето някои предложе 
ния и въпроси:
ЙОРДАН БОРИСОВ: Ние 

завършихме училището, 
остава ни още салона. Ние 
работим упорито, но и по
мощ ни е нужна!... И наши 
те хора искат по-добре да 
живеят, та затова ни инте 
ресува кога ще започне да 
се решава въпроса за елек 
трификация на Висока. Да 
лекопроЕодът е вече близ
ко да нас. Кога ще започ
не да се строи пътя за Ви
сока', защото сегашния път 
не отговаря на нуждите ни.

ЖИКО МАРИНКОВИЧ: 
Нека Горското стопанство 
ни позволи да използуваме 
падналите борови стебла... 
ние сами ще направим ну
жния строителен матери-

Есепната сеитба бе проведена през най — 
благоприятния период © 2^2 ^с^ктаря са 
засети с високодобивна пшеница на кбТГ- 
нератнвнн начала © Завършено първото 
подхранване иа посевите © Намалени пр*- 
нзводстпепите разходи на едва хектар.

на Социалистическия

Име-

Планът по есенната сеи
тба е изпълнен от земедел
ската кооперация „Ниша
ва” в Димитровград! Засе
ти са Есичките 242 хектара
С ВИСОКОДСбИЕНИЯ СОРТ ТП1ГР

ница („абоданце”) на коопе 
ративни начала-съюз меж 
ду частни производители и 
земеделската кооперация.

частична 151. Този успех 
става по-ясен когато се и- 
ма пред вид, че в това про 
изводство са обединени с 
кооперацията 920 частни 
производители, които, раз
бира се при индивидуално 
производство върху своите 
малки парцели не могат да 
постигнат никога такива 
добиви, каквито коогхераци 
ята вече постига няколко 
години.

За изпълнение на есенна 
та сеитба (семе, оране, торе 
не и пр.) кооперацията е 
вложила средства в стоино 
ст на 12 милиона динара, 
или изразена на единица 
площ (хектар): 56,000 при 
пълна агротехника и 23,360 
динара при частична. За 
отбелязване и похвала е 
факта, че кооперацията та 
зи година е успяла да -на
мали производствените раз 
ходи при пълна агротехни 
ка за 8,840 динара в сравне 
ние с миналата година. От 
тези вложения се очаква 
добив от около 300,000 кг 
пшенично зърно.

завърши агрономът на коо 
перацията Маноилов.

М. Мл.

Едно неофициално съвещание в Босилеград

Преди всичко: ОВОЩАРСТВО, 

ЖИВОТНОВЪДСТВО И ПЧЕЛАРСТВО
В. ЗАХАРИЕВ:: В Боси- 

град имаме монтафонец, 
който след две поколения 
би дал мантафонец-отли- 
чен за нашите условия. Вс 
ички условия — климат, 
почва и пр. говорят, че в 
Босилеградско е неизбеж
на промена в ориентировка 
та на селското стопанство. 
Преди всичко трябва да се 
развива животновъдството 
овощарството и пчеларство 
то, а след тях да дойде зе 
меделието, което сега се на 
мира на първо място- Така 
ва ориентировка предвиж
да и перспективния план.

В една от стаите на Об
щинския народен отбор в 
Босилеград бяха се събра 
ли специалисти от града. 
Те седеха около една маса 
и водиха твърде оживен ра 
зговор на тема:перспективи 
на селското стопанство в 
Босилеградско. Специалис
тите са млади хора от то
зи край, които след завър
шване на висшето образова 
ние посветиха знанията си 
за доброто на своя край. 
Ето един диалог от разгово 
ра им:
В. ЗАХАРИЕВ: Досега в Бо 
силеградско главното вни 
мание в селското стопанс
тво бе съсредоточено вър
ху земедеието. Но тази о- 
риентировка е била продъ 
лжение на традициите, а 
не е била резултат на соли 
дна научна преценка. В Бо 
силеградско няма условия 
за интензивно земеделие, 
защото почвата е твърде 
гладна, песъчлива...

С. СПАСОВ: Гладна зем 
я, гладен добитък — гла
ден народ, така ни казва
ше един от нашите профе
сори на Белградския уни
верситет.

B. ЗАХАРИЕВ: Само в 
малката котловинка на юг 
от Босилеград до село Ра- 
дичевци може да се говори 
за модерно земеделие, а в 
останалата част на комуна 
та едва ли може да се на 
мери по някое парче, на 
което да успеят новите рен 
табилни сортове. В горната 
част на комуната се появи 
ла някаква си „ръжена му 
ха”, която не е известна 
на науката — не се знае 
какъв е организмът й, при 
какви условия се развива. 
Обръщах се към някои от 
моите професори, но и те 
не можаха нищо да ми пре 
поръчат. Това значи, че 
тгьрЕО трябва научно да се 
изследва тази муха а пос
ле да се предприемат мер 
ки за унищожаването и. 
Може би наскоро тя ще се 
пренесе и в останалите ча 
сти на комуната. Тя напада 
сама ръжта.

C. СПАСОВ: Но за да се 
успее в това отношение

преди всичко трябва да се 
подобри нашето материал
но т. е. финасово положе
ние. В долната част на ко 
муната случаят е по-друг 
От Босилеград надолу има 
много мочурища, които се 
косят като ливади, но пи
то сеното, нито тревата са 
полезни са добитъка. Мети 
лът, от който добитъкът то 
лкоЕа много страда, идва 
от тези мочурища. А това 
значи, че мочурищата тря
бва да се изсушат и засеят 
с люцерка и детелина, кои 
то не само че служат като 
отличен фураж, но са до

ал.
Трябва в най-скоро вре

ме да построим мост. Няма 
добитъка къде да минава! 
Две железни греди ни са 
нужни... останалото е наша 
работа!

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ 
Ние трябва да станем ис
тински животновъди-съвре 
мени оЕчари. Виждате ли, 
евчарниците растат... но 
всички трябва да помогнем 
тая работа. Да се връщаме 
към стария начин-не бива!

Предлагам да се оформи 
комунална служба-за уре
ждане на селото.

И още други., с дума-

В МОМЕНТА-ПОСЕВИТЕ 
СА МНОГО ДОБРИ,.лш

ТРАКТОРИСТ 
Голяма заслуга за изпълне 
нието на плана имат, пок
рай енергичната дейност на 
служителите, специалисти
те и трактористите на „Ни 
шава”, и всички обществе
но-политически организа
ции със своята политичес
ко-разяснителна работа.

При пълна агротехника 
са засети 99 хектара, а при

Това бяха първите думи 
на агронома на коопераци
ята др. Маноил Маноилов. 
„Семето никна както тряб 
ва и в определено време. 
Влага имаше достатъчно, 
пък и времето беше топло. 
Първото подхранване на 
посевите проведохме от 7— 
10 този месец. Другото под 
хракване ще бъде според

ГТисмо от Д. Тлъмино ПЧЕЛАРСТВОТО ИЗИСКВА НЕПРЕСТАННИ ГРИЖИ
две.Култивиране на иасища бри и лекарство за добит 

ъка от различни болести.
B. ЗАХАРИЕВ: Нямаме 

план за едно такова меро 
приятие, нямаме средства.

C. СПАСОВ: Такова ме
роприятие е необходимо. 
Метилът не може да се ли 
квидира все докато не се 
изсушат мочурищата. Тога 
ва тези площи ще бъдат 
много по-рационално изпо
лзвани.

С. СПАСОВ: Просторни
те пасбища по околните пла 
нини и създаването на фу 
ражни тревисти псвърхнос 
ти са отлично условие за 
интензивно животновъдст- 1 
вото. Общирните прострян 
нства с детелина и люцер 
ка, овощните градини 
боровите гори, които сега 
растат, създават хубави ус 
ловия за интензивно пче
ларство. Животновъдство, 
овощарство, пчеларство — 
а тогава земеделие. Тогава 
не само комуната но и сел 
ските стопани ще имат по
добри приходи.

Записал: М. Присойски

Другаря Наков отговаря
ше: пътя за Висок е нале- 
хсаща задача. Строителст
вото ще започне през 1961 
година. Висок окончателно 
ще бъде свързан с Димит
ровград. Проектът вече се 
работи. Той ще бъде под
ложен на обсъждане от 
страна на височаните. Еле 
ктрифицирането, няма да 
може да бъде проведено 
през следващата година, 
но това е въпрос, който в 
близко бъдеще ще бъде ра 
зрешен. Ще направиме пое 
тъпки в Горското стопанс
тво за....

И така отговор след отго

КооЯерацияШа е всъщесшваля добри приходи 
ош йасащаша © Нов водойой в Бела вода 
© Мелиорация на 60 хектара Насища.

от пасища в стойност на 
1 милион и 700 хиляди ди 
нара. Най-хубавите паси
ща се намират на Черноок 
и Бела вода.. Една част от 
прихода, кооперацията из 
разходва за тяхното подо 
брение. Така например, в 
Бела вода е направен съвре 
мен еодопои, за чийто стро 
еж са изразходвани 
150,000 динара.

Добри приходи реализи
ра кооперацията и от свои 
те комплексни ливади в ме 
стността „Бобешински ли
вади”. Кооперацията полу 
чи сенодобив от 60000 кг. 
Продадени са около 40 хил 
яди кг за 500000 динара. 
Останалото сено ще остане 
за нуждите на кооператив 
ния добитък. През ноември 
и декември кооперацията 
проведе мелиорация на 60 
хектара ливади. Ливади са 
наторени с тор, чиято сто
йност възлиза на 600,000 
динара. Помощ при изпъл
нение на тово мероприятие 
оказаха и специалистите 
по мелиорация от околия-

Земеделската коопераци 
я в с. Долно Тлъмино има и
доста свои имоти: ниви, ли 
вади, гори и най-много па
сища. На пасищата тя об
ръща най-голямо Енимание 
и от тях реализира добри
приходи.

През изтеклата 
тя е реализирала приход

B. ЗАХАРИЕВ: Да, това 
е нужно. Тогава можем сто 
процентно да променим и 
качеството на добитъка, 
дори да въведем породи, 
които досега не са досчатъ 
чно тглеждани.

C. СПАСОВ: Изкуствено 
то оплодяване е единствен 
начин за стопроцонтно за 
местване на старите нерен 
табилни породи добитък с 
нови рентабилни. Наскоро 
ще бъде завършена новата 
ветеринарна станция, коя
то ще има и пункт за из
куствено оплодяване на до 
битъка. Първата ни задача 
ще бъде да ликвидираме 
старите породи дабитък в 
района около Босилеград, 
а след това този кръг ще 
се разширява все повече 
защото със стария добитък 
не може да се въри напред 
Той не дава съответен при 
ход, месото му на пазара 
е много по-евтино от това 
на питомите породи.

година

над

За въглшцата 

от мина Видлич
вор.

Ц. Е.

Дали сто знаели?

Щети ош скакалците
Лигнитните въглеща в доли

ната на Забърдската река са 
от стъблата на ог-съставени 

ромни древни папрати от тер- 
циарна възраст. В нашата преса периодичес

ки се явяват съобщения за о- 
громна ята тропически скакал 
ци, които унищожават посеви 
те на цели области в Индия 
и Северна Африка.

ца” из пасищата, та скакалци 
те да слязат в долината и да 
се подават в реката. Ясно е че 
тези суеверни действия не по
магали.

ивнПървите изледвания устано
виха съществуването на резер 
ви от около 80—100 милиона 
тона, обаче днес се смята, че 
резервите не надминават 50 
милиона тона.

Забърдските лигнитни въг- 
лища имат по-голяма калории 
на мощ от въглищата „Крека” 
и „Колубара”, обаче съдър
жа- по-голям процент влага, по 
ради което не са годни за тра 
нспортиране. Установено е, 
че под залежите лигнит се на 
мират още по-добри и по-ста 
ри въглища от формацията ли 
ас (юрска епоха, мезозоикум).

С установяване видовете и 
количеството на скакалците в 
Стара планина първи са се за 
нимавали още през 90-те годи 
ни на миналото столетие сръб 
ският естественик Йосиф Пан 
чнч п австрийският ентомолог 
Брюнер. Най-разпространенц 
са видовете Посородонатус Фн 
бери. Антерастус сербикус, Ор 
фания скутата и др.

Обаче и у нас, на висоцопла 
нинските пасища на Стара пла 
нина (Прелесйе, Сребърна, Я- 
вор и др. (летно време се раз
вива огромно число скакалци, 
конто нанасят големи щетн на 
ливадите. По-рано, селяните 
не са могли да се справят с 
тях и според сведенията на 
О. Гребеншчнков (1950) вика
ли трима попа да им четат, т. 
е. да минат със светена води-

191111е-\-

Шшта.
През 1961 година коопе

рацията очаква двойно- по 
-големи приходи от своите 
пасища и ливади.

№

Детайл от разсадникаЛюб. Станойков
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Трудовите колективи 

обсъждаш Перспективния 

стопански План

Сега „Механик” има някол 
ко нови, 40 — метрови ха
ли и няколко десетки мла
дежи-работници, които на 
струговете, център-пресите 
и бормашините заработват 
милиони за колектива и до 
ри помагат за по-скорото 
издигане на новите фабри
ки в Димитровград — из
работват машини за тях.

Младо е предприятието, 
млади са и работниците. 
Средна възраст на жилес
тите момци е 18 години- Ня 
кои са още ученици, някои 
квалифицирани. Но всички 
знаят да поемат работата 
на струга или пресите. Те 
още не са работници. Те са 
бъдещи работници — дош
ли от всички селища на Ди 
митровградоко-от най-севе- 
рния Сенокос до най-южни 
те Искровци и Петачници.

Младежът от Димитров
град, Георги Георгиев е ро
ден 1944 година. Работи на 
преса. В промеждутъците, 
когато тежката преса се 
повдига, ми разказа нещо 
за себе си и повече за пред 
приятното: „Млад съм, оби 
чам да играя на шах и да 
чета, сще нямам момиче, о 
бичам предприятието и мо
ята машина. И още нещо, 
бих искал да си имаме мла 
дежки дом за културна за 
бава и игра' на шах.

Цветан Величков е две 
години в предприятието. 
Работи на струга и то не 
обикновена работа. Израбо 
тва валяк за новата фабри 
ка за гумени изделия в Ди 
митровград. 
струг и предприятието, оби 
ча и момичетата и често 
танцува с тях, а в новата 
година би желал само ед
но — нови машини, по сло 
жни и по хубави, които да 
открият нови възможност
та за специализиране в ра 
ботата му.

А главният майстор, пре 
дседателя на работничес
кия съвет и директорът на 
„Механик” които постоян
но следят развоя на своите 
млади другари, не могат 
да изразят доволството си 
от тях и от успеха на пред 
приятаето.

И тяхното желание е съ 
що — успех на предприятия 
ето — нова, по-богата река 
питуладия в края на 1961 
година, в която ще търгнат 
с още един цех за изработ
ка, и то серийна, на желез 
ни кревета, и с нови произ 
ведения, които ще отидат 
и извън границите на наша 
та родина, през морета, 
през
където хората няма да зна 
ят за младите ръце, защото 
дребната марка на техните 
произведения толкова мал
ко може да каже за пред
приятието.

Богатата рекапитулация 
на едногодишни 
през заминаващата си годи

I
VДимитровградска

новогодишна IIа
рекапитулацияI

у

пръв в селото. — Звонци 
комплетира работилницата 
си, всички кооперации по
могнаха в купуването на 
пособия.

От средствата на малки
те, трудолюбиви и полетни 
уч ени ци-коо п ератори.

Влязохме в новата 1960 
година с много желания: 
да успеем в социалистичес 
кото строителство, да изди 
гнем промишлеността, да

циалистаческото съзнание 
и упоритостта на планин
ците.

Този път ни трябва. Не 
след дълго ще тръгнат от- чар!ЧЖ •'

тшк
Трудовата битка на пътя 

Димитровград—Поганово о 
кончателно завърши 1960 
година. Тази важна димит 
ровградска артерия към го- 
жиите предели минава 
край малките села, чиито 
селяни не пожалиха труд и 
сили да построят пътя. По 
гановчани, банскодолци, 
планинчани, гоинчани и 
други построиха бялото 
платно на пътя и може би 
в тази или следващата го
дина ще се осъществи меч
тата на бурелеца — „авто
буси дор дс> планината”...

БОСИЛЕГРАД

тието трябва да се увели 
ни, за да може да се раз 
вие много по-обемна рабо 
та и да се увеличи произ
водителността на предприя 
тието.
предприятие „Кинстан” съ 
що така е разисквало 
перспективния план. Коле 
ктивът 
предприятие „Бесна коби
ла’’ е констатирал, че мно 
го от колите са дотраяли и 
че трябва с по-добрата ор 
ганизация и усърдието на 
всички членове на трудови 
я колектив да се възобно
ви превозния парк на пре 
дприятието. За отбелязва
не е усърдната помощ, ко 
ято окзват на стопанските 
организации общинския ко 
митет на Съюза на комуни 
стите и общенския отбор, 
на Социалистическия съюз 
на трудещите се.

През втората половина 
па месец декември стоугап 
ските организации е Боси 
леградско разискваха об
стойно по проекто-плана 
за перспективното стопан
ско развитие па комуната.

Трудовият колектив на 
комуналното предприятие 
„Услуга” 
че кредитът на предприя-

ДимигроБград:

Гостилничарското

по

на транспортнотое констатирал,

Изгоря в първичните 
организации на СНСк

[Според сведенията, ко
ито получихме от общинс 
кия комитет на Съюза на 
комунистите в Димитров- 
•град в течението на месец 
януари, в Димитровградс
ко ще се произведат избо
ри в първичните -организа 
ции на Съюза на комунис 
тате.

Заплануваният през 1960 
година оборот е 154 милио
на динара, реализираният 
210 милиона динара. Сведе 
нията са дадени някой ден 
пред Новата година. Може 
би ще са по-големи. Счето
водителят на търговското 
предприятие „7 юли” от Ди 
митровград и директорът 
на предприятието ще изли- 
зят пре работническия съ
вет с открит поглед.

Но не е това само в ново 
годишната им рекапитула
ция — две нови продавни- 
ци на стойност 7,5 милиона 
динара, един камион — 4 
милиона и 800 хиляди дина

Обиче своя

Млад работник от „МЕХАНИК”
горе камионите с ценното 
старопланинско дърво.

увеличим селскостопанско 
то производство, да изме
ним лика на комуната и да 
живеем по-добре по-бога

то. Цяла година усилен тр 
уд и много радост от трудо 
ви победи. Никнеха нови 
хали, издигаха се нови кор 
пуси на жилищни дания, 
на училища. Белнаха се но 
ви платна на пътища...

И хората станаха други, 
видяли плодовете на поло
жените усилия.

Сега, на края на отиваща 
та си година се правят ре
капитулации за изминато
то, за построеното. Изчисл 
яват се реализациите, сред 
ствата...

Неизчислима остава вол 
ята и увереността на хора 
та от предприятията, от ни 
вите, училищата, 
първия ден 
година ще тръгнат в нови 
трудови победи

Широка е комуната. Във 
всеки нейн кът е направе
но нещо — тук поправен, 
там построен нов път, тук 
нова чешма, там училище... 
на другия край, някъде на 
север или юг, нови ферми, 
малиници 
нки...

Богата рекапитулация...

Общинсквте комитети иа СКС 
в Босилеград и Димитровградк

Обущарската кооперация 
Труд” в Димитровград е 

изпълнила плана си с над 
130%. Цялото производство 
отиде на пазарите в наша
та страна, най-много на бел 
градския пазар. В 1960 го
дина влязоха с надежда да 
купят машини, да облекчат 
работата си и увеличат про 
изводствотс- И осъществи
ха надеждите си. Нещо по
вече... Още сега, в послед
ните дни на старата година 
имат в касата си договори 
за нови поръчки — отново 
цялото им производство ще 
поеме към Белград и дру
гите ни градове. А тази го
дина, машините ще произ
веждат много повече и ра- 
влични обувки. Доходите 
ще растат и предприятието 
ще си получи сигурни паза 
ри — може би и в чужби-

чеешмШяш на шрудещише се ош 
Босилеградско и Димитровградско

ра и доволни купувачи, с 
които и сега, 
старата година,

на края на Нивата 1961 годинауправата 
прави допитване за асорги 
мента и услугата — анони 
мно, чрез формуляр, който и им желаят да йосшигчаш още 

много трудови Победи в социали
стическото изграждане

поемат купувачите на каса 
та, от продавача или сами, 
може би и от любопитство 
го търсят в канцелариите 
на предприятието.

к В средното икономическо 

училище в Босилеград комплек- 

тиран кабинет по машинопис

Може би най-добре е пре 
дприятието „М е х а н и к". 
Производственият план е 
преизпълнен с 150 на сто- 
В началото на. годината за
планували 43 милиона, се
га в края й се оказа, че са 
■превишили плана за цели 
20 милиона динара.

Преди година — две „Ме 
ханик” беше ковашка рабо 
талница, поместена в нахе 
рените къщици до височка 
та рампа. Ковашкият чук 
дрезгаво се огласяше из 
чаршията, а вечер единст 
веният оксижен вплиташе 
синкавите си опашки във 
високите тополи край ли
нията.

планини — някъде,
които в 

на новата 1961
ито му дали на усуга. В 
момента кабинетът разпо
лага с 15 пигиущи машини.

Според изявлението па 
директора на средното ико 
комическо училище Стоян 
Станков благодарение на 
разбирателството на околи 
йския народен отбор от Вр 
аня някои предприятия от 
Босилеград и усърдие
то на учениците комплек- 
тиран е кабинет по дакти 
лография, е който ученици 
те е отделни смени овладя 
ват дактилографията.

Околийският народен от 
бор отпуснал 600,000 дин. 
Предприятието ,,Грот” от 
Враня отпуснало 200,000 ди 
нара, а учениците от учили
щето
70,000 динара, с коята сума 
училището купило 11 пи-

■ • •

на.
Малко историяусилия★

Нафора 
№ вземали 

е копия?! си
У ченическите на.коопера

ции си имат свое място в 
поодобряване на учебното 
дело. Казват, че били лост 
в свързване теорията с пра 
ктаческата работа. Учени
ческите кооперации в Ди- 
мировград, Смиловци, Звон 
ци, Поганово, Каменица и 
другите места са миниатюр 
ни стопанства. Може би 
плановете им не са били ва

И нови мечта и нови уси 
лия в новата щото и нови
те планове да бъдат надми 
ната, както тези от старата 
година.

или млади фида

Ученият — историк др. й. X.
Василевич твърди, че войска
та на Крашценския владател и 
ктитор на Погановскня мана
стир — Костантин Деяновнч 
(края на XVI век) била силна 
и добре въоръжена, но без 
здрава дисциплина, разпусна
та и морално развалена. Поква 
.ра върлувала и сред цялата

коя-

★ Мики НЕЙКОВ

пла-„Сговорна дружина 
нина подвига” Един ггьт, 

съседна Каме 
като на

от селото до 
кица, направиха 
шега, а сега, почти в края 
на годината, прорязаха път 

и то за

взели за залесяванежни в началото на отива
щата си година, може би 
някои не са имали свои 

планове...
към планината — 
седмица или две. производствени 

Но рекапитулацията е бога 
та... Стотици или дори хиля 
ди килограма високодобив- 
ни зъка, десетки акции за 
събиране на крушово семе, 
на шипки, залесителни ак
ции, и малки ферми. И „го 
леми доходи” от собствен

тогавашна аристокрация, 
то приела турското опекУист" 
во и заедно с тях участвувала 
в разуршителните и погромни 
чески войни. Според Василе
ви'.'!. „рицарите” на ДеяновиЧ 
и при причествяването не слй 
зали от конете си, но направо 
от тях поемали от ръцете на 
слисаните свещеници нафора
та. пробождайки я с копията

шещи машини. Здравният 
дом от Босилеград подарил 
една машина

Много години съществу
ва Сенокос. И много годи- 

измъчвали сенокоша 
себе си из 

планина. Сега

на училищетони са
ни добитъка и 
безпътната 
и камион може да мине към

а околийският съд, земеде 
ските кооперации от горна 
Лисипа, от Долно Тлъмино 
и Босилеград оказалипланината.

Съседните 
ският народен отбор им от 
дадоха признание, и похва 

за сговорноегга, со-

по-села и общин мощ на училището 
комплектирането на каби
нета с

труд- Смиловската учениче 
ска кооперация си купи ра 

може би .е

при

Една от машините в „ТРУ Д” по една машина,диоапарат — ко си.ли ги
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Разговор-анкета с учениците от гимназията ,,Йосип Броз Тито“ в Димитровград 
Днешното поколение проявява вай-голя л интерес за физика — Високо политическо съзнание 
иа нашия средношколец — Учениците не са доволни от културно-забавния живот в града 
Най-четени писатели са Толстой н Зола — Най-популярни кинЬактьори: Тони Кертис, София 

Лорен н Брижпт Бардо — Огледало на днешния димитровградски средношколец.
да се изразяват на български, 
а 14 на сто—че им е по-лесно 
да се изказват и лишат на оръ 
баки език.

"Планове за утре: техника и 
гтроовета

шият средношколец (месечно) 
за културно-забавни потреби: 
до 200 динара (25%), 1до 500 
дина(ра (40%), до 1000 динара 
(20%), повече от 1000 ши ара 
(5%).

Онези, критЮ плануват кул
турно-забавния живот, би тря 
бвало иа се вслушат в учени 
ческия глас, но и да изхожнат 
от техните пластежни способ 
ности, зашото те са твърде 
лите.
скромни защото зависят от 
домашния бюджет «а редите-

Дали днешният средношколец 
се различава от колегата си 
дера 1950 година, или от онзи 
през 1940 родина, дали новото 
време, стопанския напредък на 
пашата страна и на нашия 
край изобщо, повлияха и как 
върху учащата се -младеж? Да 
Ии нашите младежи се освобо 
жшдоат от есна1фските и па- 
триарвалнн сяващания, дали 
се интересуват за съвремени- 
те събития... какво четат, кол
ко учат и други въпроси иите 
ресуваха нашия сътрудник ко
сато в амфитеатар 16 -на гим
назията, започна своя разговор 
с предста1вителите на четирте 
класа на гимназията. Там къде 
то не можеше свободно да се 
изкажат, учениците писмено 
отговориха иа поставените въ 
проси . За повечето въпроси 
те имаха готови отговори и 
не трябваше много Да се ча
ка. Общо в-зето, пдешшаше тя

то изобщо, но към отделните 
видове изкуства интересът им 
е твърде различен, което. зави. 
си и от условията на живот, 
понеже те все още не позволя 
ват еннакъв контакт с -всички 
изкуства. ‘Интересът към изку 
сто ата изразен в проценти: ки 
ноизкуство—90%, музика—/70 
на сто, театър»—68%, художе
ствена литература—48%, жи
вопис—18%, балет—16%, скут 
птура—8%, художествена фо
тография—14% 
ра—2%.

макър че, според мнението на 
преподавателите, 'между дими 
тровлрадчаннте е имало таки, 
ва, които по-добре пишат и 
които би могли да полемнзи- 
(рат с тези ученици на „равна 
нога”. От д!руга страна, на въ 
троса .дали се чувствуват ка 
то истински членове иа -Народ 
ната млаДеж” 96% се изказаха 
-положително!

Изобщо взето, разговорът— 
анкета с 
средношколци показа, че те 
правилно са ориентирани по 
отношение на политиката, об
разованието, възпитанието, об 
.щ.ес-зсено-политичеоката дей
ност, че техните морални -ка
чества са на завидно ниво, че 
техния лик е ® съответствие с 
нашето време. Редица отгово
ри изискват, може би, отдел- 

(разплеждане и обсъждане. 
Но нашата задача се състое
ше 'в тава да направим: една 
скица на днешния средношко
лец и с това да подтикнем по- 
меродавните (педагозите, ро
дителите, обществено-полити
ческите дейци и всички оста!- 
1иали, които са заинтересувани 
за възпитанието' и образова- 

младото поколение), 
(да пристъпят към една по-со 
лидна н по-масивна анкета, асо 
ято бй дала истинския лик на 
днешния наш средношколец. 
Това нека бъде само- скромно 
начекване на този въпрос. По 
кана за разискване!

награда 18%, ще задържат па 
-рите са себе си 4%. Останали 
те не дадоха никакви от^ово-

1 (РИ.
Средншколците искрено при 

зяават, че подсказват »на овон 
те съученици (95%), дакато

Изненадващо е, че Димитров
градските ученици не прояв
яват интерес към някои твър
де доходни професии-лекари, 
например. Само 2 на сто се о- 
пределиха за тази професия, 
4 на сто за агрономия, 6-за ю- 
ристи, 10 - -за журналисти, 8 
ва политически работници, 8— 
за аптекари, 8—за музиканти 
и п-р. На първо място са инже 

__ 16 ааа сто и просвет

. I Л
и архитектут димитровградските

На въпроса за дюбимитд пи
Полетът в космоса — в центъ

ра на вниманието!

Коя област от савремената 
наука най-вече -ви ингоресува? 
Това беше един от въпросите. 
Отговорите са следни: Поле
тът в космоса (68%), естес
твените науки (26%), ракетно 
то дело (22%), ядрената енер 
гия (20%). Миралюбивостта 
на нашите ученици п-рорича от 
отговора гта въпроса дали по
вече ги интересуват съвремен 
ните самолети или пътничес
ките автомобили. Болшинство 
но е за второто. Огромно боя 
шинстоо е и Против супермо
дерните разорителни 0'Ръжия, 
а -за по-добри болници.

Ученици и любов

сателн, в своите (отговори у- 
ченнщ1те споменаха повече от 
70 имена- малки изклточе- 
ниа все добри писатели от по 
чти всички страни ;в овета. Ес 
тествано, доминира европей
ската литература.

Раиг-листата на писателите, 
според отговора на димитров
градските средношколци е сле 
дната (е скоби е броят 
челиците) които 
ва тях—%)

«ерите
ните работници —'14 на сто: 
първото, е резултат на духа на 

второто, може би,времето, а
традицията Димитровград 

да дава да дава просветни ка
на но
щри. ,

Разбира се, има ученици (по 
някои), които искат да бъдат 
музиканти, художници, 
тели, изсиедватели, офицери и 
пр. Няма нито един, който би 
желая на работи в адаимистра 
цията?

на у- 
се определят при класни упражнения само 

40% признават, че си служат 
с ПРепис-ва-не.писа- 1. Толстой (37)

2. Зола (28)
3. Достоевски (26)

4. Бранко чопич (24)
5. Х»ристо Ботев и Виктор 

Юго (22)
6. Ба-лзак и Бранко Радиче- 

|вич! (20)
7. ДобРица Чосич и Иван 

Вазов (18)
8. Хемингуей и 

Лалич (16)

Средношколците страдат от 
инфериорност

Изненадват ■отговорите на 
въпроса: „Смятате ли себе си 
за истински интелигент? „Са
мо 5% отговориха 
телно!? Изглежда, че на на-

Правилна политическа ориен. 
тнровка. Събитията в Конго и 

Алжир в центъра на 
вниманието.

я-ието на

пояожи-
На въпроса дали ходят с мо 

име-момиче, положително от
говориха 22% -от.учениците, а 
Отрицателно 74%. Една част 
от учениците не иска да се из 
каже по този въпрос. Онези, 
които дадоха -отрицателен от 
говор, прибавиха към това, че 
са още млади за любов, или 
че ако водят любов няма да 
могат да учат и над Онези, кю 
ито положително отговориха 
,,че им е време за това”, или

шите средношколци им лип
сва самоувереност. Страдат от 
провинциално орамуване. При 
мер,
ученици от една нишка гиаша 
зия н пред кашите са чели св
ои произведения. Нашите не 
са смеяли да ги критикуват, 1

Михаияо'■'Към ежедневния печат се 
проявява голям интерес-54 на 
сто всекидневно следкт весни 
Ш1те, 34%-седмично, а остана 
лите понякога. В' обществено 
политическия живот умаству. 
ват—20% като активисти, 52% 
от време на време (събрания, 
съвещания, акции, кампании), 
а останахте според приетите 
задължения от страна на <мяа 
деижата организация, В своя 

■район или в селото см актив
но работят само 12%.

Интерес към политическите 
събития в различните страни 
е следния: Конго—86%, Ал
жир—-100%, Куба—50%, Лаос 
—46%. Египет—48%, Индия— 
38%. Средна и Южна Америка 
—8%, Китай—8%, германския 
въпрос—-14% и ггр. (Интересно 
е, че интересът на средиошко 
лците за политическите съби
тия в САЩ и СССР е незначи 
телен.

Във връзка с събитията в по 
сочените страни и следват и 
симпатиите на средношколци
те към различните държавни
ци и политически водачи. Его 
ги изразени щ проценти: Насър 
76 (най-популярен сред учени
ците), Фидел Кастро—72. Лу- 
мумба—72. Ферхат Абас—68, 
Неру—58. Хрушчов и Де Гол— 
2, а Айзенхауер, Адснауср. Мп 
кмилън и 'още някои не полу- 
чнха нито едич глас!

На въпроса против кое по-, 
литичсско действие биха влнг 
нали гласа си иа отговорите 
показаха следното- против яре 
стувлнето на Лумумбз -100%, 
против кървопролитията в Ал 
жир—96%. против московска
та декларация на някои кому
нистически и работнически па 
(ртии. в която се напада и (Ру
гае нашата страна—96%, про
тив натиска върху Кубл—90%.

«яма нито един ученик, кой 
то да -не е прочел някоя книга 
или почголяма статия из обла
стта на марксизма-ленинизма. 
По ешна са прочели—30%, по 
две—-16%, по три—10%. по че 
тири—6%. по пет—3% от уче 
циците. Никой не се изказва, 
че е прочел повече от пет мар 
ксически книги!?

9, Шплер Оскар Давичо (14)
10. Ремарк. Елин Пелин и 

Каравелс® (10)
11. Шекспир, Гьоте, Нушич, 

Г*гол З-май, Б. Станко,вич (6)
Горки,

неотдаваго са постовали

Мар. МЛАДЕНОВ
След това следват 

даЯте, Драйзер. Ками. пазор, 
Цаикару. Константинов и ДР- 

определяне на 
отбеляга

Босилеград;
Неправилно отношение към 

учениците - работници

мост ПРИ ед°вайе'ТМГгйтж* 
ри. Имаше и такива случаи са 

един ученик да вдигне ръ
ка — отговор на даден въ- 

казваше

Докато при 
любими писатели са 

големи разногласия,
любими кино 

са уешнак- 
е Тони

то ттриМО ни наопределяне 
актьори, вкусовете 
вени. На първо място 
Кертис с 44%, а след, нсг°— 
Брижит 'Бардо и София Лсирено 
__38%, Джина Лолобриджнда
И Одри Мърфи— 26%, ЖанГа 
бен—20%, Кирк Дъглас—20%, 

Мира

Той просто-трос.
„Моля ви се, това е моето мие 
пие!”

Какво показват ученически 
(ОТГОВОРИ?

частните работодатели спа
зват и договора за заплаща 
нето на учениците.

Според изявлението на 
преподавателя Евтим Ран- 
гелов, предприятието „Ус
луга” изпраща учениците 
да работят и по терена и 
така отсъстват от училище 
по няколко дни, че права

та на учениците са накър
нени и по отношение на зи 
мната и лятна ваканция и 
че не се полагат никакви 
грижи за професионалното 
им образование.

При такова положение 
на нещата става ясно, че 
на тези ученици не остава 

много време за учене и по
лучаване на теоретически 
знания и че извънредната 
работа осуетява редовно
то следене на обучението.

Още по-трагично е, че за 
всичко това знае и Общин
ския народен отбор, но до 
сега не са предприети ни
какви мерки, за да се поп
рави това, наистина недо
пустимо положение.

На инспекцията по тру
да в Босилеград не може 
да не е известно всичко то
ва, дори и колко часа ра
ботно време е предвидено 
за учениците в стопански
те училища. И при все то
ва учениците остават в пре 
приятията: „Услуга”, „Ве
сна кобила” и по частните 
занаятчийски работилници 
по седем, осем и повече ча 
са, а никой компетентен не 
се е заинтересувал да ли

те устни и писмени

Физика — най-обичан предмет Мерлин Монро—12%, 
Ступица—. Малини и Джон 
Вейн—10%. С по-лшлко от 5% 
минават Душица Жегарац. Пре 
та Гарбо, Елизабет Тейяор, Ра 
де 'Маркавич. Люба Тадич, 
Жак Ша-рие, Фернаидел и ИР.

Д. Йотов
Чудно ше звучи за онези сле 

поколения, които пре 
обичаха обшестве- 

естествени науки, »ко 
(ОТ ли

двоенчи 
ди всичко 
ните или
ито се въадушевляваха 
тературата, че днешния сред
ношколец се определя с 40 на 
сто за физиката. Олед физи
ката следват предметите: гео
графи. 1а—32 -гласа на сто, 
тематика—30, физкултура--28, 
история—24, бълга»роки език—. 
18. сръбски език—16, химия и 
френски език —12, латински 
език—10. немски език, рисува
не и психология—8, филосо
фия И ИЗКУСТВО—6, (КОНСТИТУ
ЦИЯ и музика—4.

Помещение 

за всичко99Повече телевизори и хуморис
тични вечери

• •
че „любовта не пречи на доб
рия ученик”. По, въпроса па
пи утре, -когато- станат самю- 

както

ма- ГИ центъра на село Сла 
виня, Димитровградско, 
се намира една сграда, 
за която може да се ка
же, че служи за всичко!

Някога в нея се нами
раше местния отбор. Се 
га сградата е руинирана

Как прека-рват свободното с
стоятеж-ш ще живеят 
живеят родителите им, всич- 
|ки еШлогладао заявиха, че ще 
устройват своя живот според 

. н-зискванията ма новюто време. 
На въпроса, дали утре, иогато 
опечалят пари. ще строят къ
ща или ще купят автомобил— 
мнозина нс можаха веднага да 
отговорят. Болшинството 70% 
е за автомобил!

си време нашите средношкол
ци? Най-голяма -част се опре
деля за кино (61%). Ощд ки
ното следват: танцови забави 
(30%),
(30%), четене (36%).

, (56%), разхождане —,,корзо” 
(222)- Болшинството

спортни състезания 
излети

ученици 
са любители на различни кръ 
жоци и 'Клубове. Най-много н- 
ма фото-любители (38%), а 
най-малко поети 
(6%).

Това, че физиката и матема 
тиката заемат първите места 
е съвсем естествено. Нашето 
време с многото открития, епо 
хата на атома, одре/деля и ик 
тереса на учениците. Разбира 
се, че голямо влияние върхУ 
учениците оказва и съответен

и...

Ако трябва Йа се орга 
низира танцова забава, 
то сградата се превърща 
в „културен дом”! На
минат ли в селото цига 
ните-чергари, тя става 
приют за тях!? Там те 
калаисват съдове. .

Покрай това, там се у 
стройват и събрания... 
Ако се докара някакво 
стока за кооперативния 
магазин-става склад!?

С други думи, всички 
използват тази сграда, 
по като че ли никой не 
се грижи за пея. Не е ли 
крайно време да се на
мери истински „дома- 
кин” за това помещение 
и да се пристъпи към 
неговата поправка и ре
довно подържане?

Драган Петров

и скулптори Морални качества
Почти .всички ученици се из 

казаха, че не са доволни от 
сегашния (културсио-забавен жи 
вот в «Рада (98%)! Изисквани 
ята им са различни: потече вд 
иги и описания искат (36%), 
но<вече танцови забави (46%), 
повече филми (48%), 
радиоапарати (20%), 
телевизори и праща (90%) и 
повече хумористични 
(96%)| Но, желанията на уче 
иицитс често ме са ,в съотно
шение с техните финансови 
средства. Ето колко харчи на-

На въпроса „дали сте гото
ви иа своя другар да окажете 
помощ?” 84% от учениците 
(дадоха положителен отговор!, 
а 16%—отрицатедег-в. На въ
проса, дали са готови да ока
жат помощ при пожар или др 
Уго обествеио бедствие, ако 
тази 'Помощ изисква и рискова 
живота 52% от учениците да
доха положителен отговор, а 
Останалите се въздържаха. 
„Дали сте готови да окажете 
помощ на своя учител, п|рн да 
ване иа пример, ако той пре
ди това ви е писал единица?" 
— гласеше едиг-в от въпросите. 
Положително отговориха 70% 
от учениците, отрицателно 4% 
а останалите се въздържаха. 
Користолюбиви ли са нашите 
ученици? „Ще върнете ли на 
мерела чанта с милион дина
ра, или ще я задържите за се
бе си? Ако я върнете ще ис
кате ши награда? Може би ще 
върнете само половината от 
парите?” Учениците писмено 
отговориха иа този въпрос — 
ще върнат парите без награда 
62%, ще върнат ррещу добра

преподавател, но в този слу
чаи неговата роля, макар чегге 
трябва да се подценява, не е 
можзла да бъде определяща. 
Затова говори 
„Дали

другия въпрос: 
сте доволни от своите 

преподаватели?” Никой 
(отговорил с- „много оме 
«и . Деведесет
1ВОРИЛИ с
шест иа 
пек

повече
повечене е

довод вечерина сто са отго 
.доволни сме”, 

сто дават -отрицате-
а

отговор.
Въздържали се гласове 4 на

сто. Болшинството В училищните ръковюнства 
на Народната младеж участву 

18% ученици, в ръковод
на СЮК—4%, В ръкюиад

(=г учени
ците е доволно от новата учи 
лишна система. Половината у- 
ченици си служат 
Ра извън учебниците, 
та половина учи само от учеб 
Циците. Интересно 
же. че няма ученик, който дне 
вно ,да учи повече

ват
сивото
всдството на училищните общ 
ксти—14%. Участието на уче
ниците в другите юргани иа 
общественото самоуправление 
е твърде незначително!

с литерату 6) (е.а друга
а

е да се ка-
’

от четири
часа: 20% у ат по четири 
са 50% учат по три часа, 
танадите от 1 до 3 часа. Вси
чки ученици си служат добре 
и с българския и със сърбо
хърватския. език- Десет на сто

ча- жСредношколци и изкуство, 
киноизкуството е на първо 

място!

а ос
_ ЬоО к г%1*

Ш- '* ■Учащите ' се проявяват зна
чителен интерес към изкуство-се изказваха, че им е по-лесног



братства10

Младежът не се почви ни ®то 
рия и третия деН А омоло о- 
0сл Дойде Хага и, хвърляйки 
остороокнн изпнтатерни пюрле 
дп наоколо, каза. че с Кжнл 
„се случило мето лошо”. И 
Нищо повече от нова ке умее
ше да каже н самият той.

Два дни цо-асъсно Ханас, кой 
*о през това време не миру
ваше. дойде с вече съчинен 
разказ за изчезването на Кя- 
«вм.

Първо, намъпщен и с навъ
сена глава, обикаляше около 
♦ра-Летър описвайки големи 
а след това по-малки и все по. 
малки кръгове и елелси, хвър
ляйки тайнствени погиеди ома

■учтжост) добър вечер. И за- Младежът хвърляше тагле- 
пачла. йи в мрачните ъгли юмало се-

С опасно мек глас дебеяиЯт -бе, като че ли зад кръга иа 
чтювннк каза, че първото раз слабата светлина търсеше ни- 
внтваке било повече от фор- кого за свидетел. Мислеше как 
мално естество и че и отгово- да каже една единствена ду- 
рите били такива. Но разбира ма или изречение, което би об 
се при това не може да ре ос ясмило всичко и доказало, че 
таче. . . ,тк няма цел и че за всичко

Той веднага заета™* ва пито трябва, ни то може
кн вдигна лампата и остана Да поднася сметка; най-машк» 
тъй неподвижен. в този час, тук и по този гаа-

—- Нужно е, Кямил ефенди, чин. 'Мислеше, че това и гово- 
най-сетне да ни кажете за ко ри, а мълчеше. Но двата чино 
го сте събирали сведенията за виика говореха (сега поворе- 
Джелв-султана и до подробно, ше онзи мършавият) бързо. у. 
сти разработвали начина, по порито. един след друг. 
иоито се осъществява планът — Говорете1 
за бунт против законния еуя- — Кажете, и за вас ще бчде

БЪЛГАРСКИ КНИГИ 

НА ЛАТИНИЦА
огорчен и погнусен сякаш от 
тази обидна интимност сърди 
то го отблъснал. Тогава за мир 
започнал същински побой. На 
месил се и вторият полицай. 
Кямил се защищавал и Запа
дал със сила. която никой не 
могъл да очаква. В бъркоти
ята бил повален и слугата със 
светлото, което държал. А ко 
гато уопяи да се измъкне от 
бясното кълбо от ръце, крака 
и удари, той избягал на вън 
и докато в тъмната килия се 
водила борба, вдигнал на лре 
вога целия чардак. (От този 
слуга и от събудените затвор 
ннци се научила в Двора за 
нощния позор с младежа от

Дали е имало български 
книги на латинска азбука? 
Въпросът за някои ще из
глежда невероятен, ко от
говорът е 
Книги на латиница са изда 
вани през XVII, XVIII и 
XIX век за българи-католи 
ци от Пловдивско, Свищов 
ско и за онези които живе 
ли около Темлшвар (Румъ 
ния). Интересно е,че те са 
писани на новобългарски 
език, а със специфичен пра 
вопис защото в латиницата 
няма букви за всички бъл
гарски гласове.

Ето един откъс из „Нау
ка Кристианска.,.”, която е 
издадена в Рим през 1884

година:
»• ЛЧ >е пто1а Ма]к* ВоЬЦ 

шв]в Меко па] тПа ргаИщ 
4па хагаб! кгау*а об 1ио;«( 5|_ 
ВоШ гам!рапа жагаЛ тепе 
2аЬгат те и искНа то]е рго". 
пн»1ап! бишап! ^ ргауеп! { 
аако] сеа об яо) 1н»о( . а, п; 
угаба У*к1в еШо^а во] тПосбу 
1ехиа. ба %о яНатат и <оа щ 
уо! < ба тНиуая 1еке. гао|. 
т! а 1 па] тПа Ма]ко„." 1 

М. М.

положителен.

ИВО АНДРШЧ: МЛАДЕЖЪТ ОТ СМИРНА КРЛТКИШжШШ иовини(ошкъс оШ иовесШШа „ПроклеЯияШ двор”)

Белият дом, резиденция
та на президента на САЩ, 
някога не е била бяла. 1814 
година, когато е построена, 
тя е била изградена от чер. 
вен пясъчник. Обаче в кра 
я на втората американско 
—английска война, англича 
ните опожарили резиден
цията. Огънят толкова мно 
го повредил стените, че се 
наложило боядисването им 
в бяло, за да се скрият по
вредените места.

ло себе си и стараейки се о е 
видно, разговорът му да изгле 
жда случаен, на минаване, н 
разбира се, не чувствувайки
КОЛКО
тази негова 
Когато приближи той попита 
сподавено:

— Разнитавака ли ви?
—■ Не са — отговори глас

но фра-Петър, на когото Хаи- 
щюсвите „мерки” ставаха отег
чителни.

Но надявайки се, че хаим е 
узнал нещо за Кямил. веднага 
Повтори по-мек»:

— Не са. А какво има?
Тогава Хаим започна да раз 

казва. От начало се държеше 
като човек, който е наминал 
случайно и който веднага ще 
продължи пътя си, и хвърля
ше къси погледи наоколо, но 
яека-яолека се самозабравяше 
и говореше, все по-живо. без 
Да повишава гласа си.

В това, моето разправяше, 
имаше наистина неясни и нео 
бясними места но за това пък 
за някои други разказва с та
кива и толкова подробности, 
като че ли с очите си ги е гле 
(дал. Хаим всичко знаеше и бе 
Видял и това, моето не може
ше да се види.

КогатО'Кямил с първата дре 
згавина се прибрал в килията 
си, която страчарьт след него 
заключил, в просторната стая 
било още светло. В два свет
ли. покрити сахана стинела ве 
че сложената вечеря, каквато 
Другите затворници не полу
чаваха. Всичко бил» както и 
Всяка вечер. Разходка от еди
ния \до другия ъгъл и очаква
не «а съня. за който знаеше, 
че няма да дойде. Лека полека 
замъцнаха и последните шума 
ве долу в двора. Мракът по
гълна белите стени и предме
тите истерча килията около бу 
)цния човек. Прииждаше нов 
свят «а нюшта и в него заиоч 
ваха да се явяват дребни и че 
действителни шасаве и блясъ 
ци от играта на слуха и арени 
ето в тъмнината и безсънието. 
В един -такъв момент, а той 
сам не знаеше в мой, се чу, 
като че ли ключът отвън тър 
си и намира ключалката. Но 
това не беше измама на слуха. 
Вратата наистина се отвориха, 
и слаба светлина се появи в 
тях. В стаята 'влязоха безшум 
ио двама тъмни хора. Подир 
тях един ,слуга носеше газени 
че. Светлината се разпореди 
но всички. Единият от онези 
(двама бе угоен; на него всич
ко бе закръглено и меко: вън 
шния му изглед, гласът му и 
движенията му. Другият беше 
слаб, целият от кости и муску 
ли в черна кожа, с големи очи 
прикрити от сянка и с големи, 
страшг-ш ръце, които се показ 
шаха на светлината. Изглежда 
ха като две лица на двудична 
та султанска правна. Само пър 
вият рече учтиво ( с горчива

тан и халифа и как се изна- по-добре и беа усложнения.
— Кажете всичко, щом шгго 

започнахте.
— Значи -с камва 

чия сметка?
Обсипаха го с въпроси. 

Младежът мигаше от светлина 
та и ПОСТ0ЯГП1О хвърляше пес 
покойни погледи щ тъмните ър 
ли. Трудно се ориентираше, не 
можеше добре да разбере и о- 
тдели 'въпросите един от Друг. 
Но изведнаж той забеляла, че 
мършавият е пристъпил по- 
близо, повдигнал тона си и че 
му говори ТИ.

— Хайде, хайде, говори!
Цялото му внимание се за

държа върау това. Почувству
ва се юлихзюрет, упазаден, от
слабнал и още по-неспособен 
да се защищава. Престъплени 
ето и нещастието не са в ня 
каква си негова ,,цел”, но в. 
това да доведат ' човека или 
сам да се доведе (в положение 
да го разпитват за това, и то 
такива хора 
же. И мислеше, че говори то
ва, а мълчеше.

Така вървеше и трая дълго. 
Някъде през нощта вън от Ере 
мето, което слънцето отмерва 
с изпреването и захождането 
си, и вън от всички човешки 
отношения, Кямил призна от
кровено и гордо, че е тъждес 
твеи с Джем-султаи т. е. с чо 
века. който, нещастен като ни 
1кой друг, попаднал в безиеход/ 
ка теснина, а който не искал 
не можал да се отрече от се
бе си, да не бъде онова, кое
то е.

Тсва съм аз! — каза още е- 
дим път с тих. но с твърд глас 
с който се изказват решител
ни признания н се спусна на 
стола.

Дебелият чиновник се отг|Ръ 
пна с внезапно, неволно дви
жение и лглътага. Но онзи мър 
шавият, като че ли не усети 
нищо от този свещен ужас 
пред човека, който 'очевиимго 
се с изгубил и по този начин 
завинаги .се е намерил извън 
света и неговите закони. 'В за 
тъпялата и късогледа рев- 
ЕЗост мършавият полицай се 
полакоми да използва овобед 
ното поле, което по-умният 
му другар остави. Поставяше 
му нови въпроси, с намерение 
да из.мъ'кие от младежа приз
нание, че в Смирка все пак е 
съществувал някакъв заговор.

Седейки на низък стол без 
(облегало, Кямил изглеждаше 
изтощен, и целия потънал в се 
бе си. Мършавият чиновник о- 
бикаляше около него н се вре 
ше в лицето му. Струваше му 
се, че сега пред него се нами
ра тяло без воля и съзнание, 
с което може.да прави каиво- 
то си иска. Това го предизви
ква ше и подвеждаше, така че 
ставаше все по-нетърпелив и 
безогледен. В елин момент той 
сложил изглежда една от две 
те си орашни лапи върху ра
мото на Кямил. А младежът,

Смирна ,а онова, което в Дво 
ра се пошепне глва веднага у- 
знава н Хаим.)

Същата нощ измели Кямила 
през един от задните входове 
на проклетник двор.

Жив. или мрътъв? Къде са 
го пренесли? — помисли Фра 
Петър възбудени, само помис
ли. А Хаим вече отговаряше 
и на тези въпроси.

Акое жив, вероятно са го 
пренесли в Тимар-хан, край 
Оулеймания, където затварят 
нервноболните. Тук, между лу 
дацнте, приказките му за себе 
см като наследник на престо- 
ла ще бъдат оигва, 
всички речи и приказки на лу 
дите — безопасни бълнувания 
на болни, на които никой не 
обръща внимание. А такъв ра3 
строен и болен човек, впро
чем, и 71е живее дълго, но ле
ко и бързо изчезва от света 
заедно с нездравите си файда 
зии, а за тсва никой и никому 
ме трябва да полага сметка.

Обаче ако стълкновението е 
било по-тежко и ако младе
жът в съпротивлението си и 
в борбата с двамата поливан 
е опишел далече и ранил ня- 
токого от тях, (а личи че е 
таак, защото после би трябва 
ло да мият стаята от кръвавн 
атеди), тогава е възможно ца 
реките хора да са отишли о- 
ше по-далече, защото удари
те тук кг. са мерят и леко ми
нават всяка граница. В този 
случай нещастният Тахирпа- 
шин син е вече в гроба си. А 
такъв гроб, с бял «ам к без 
надпис, не гойери за нищо, 
чак гти за ца|рете, ни за споро
вете и борбата им със съпер
ниците.

мнрат сердства и пътища аа 
заграбване на престола с помо 
щта на чуждестранни врагове

—■ За иопо? — охна тихо 
младежът, заел положението 
за отбрана.

— Да, за кого?
— За себе, за никого други- 

1~о. Изучавах онова, което е и 
звестно в нашите истории. За
дълбочих се...

— А как така от толкова 
предмети, за сонто пишат сви 
гн те и науката, да изберете 
тъкмо този?

Мълчешие.
(Хаим беше вече забравил 

своята предпазливост н гово
реше живо, с немирна мимика 
на лицето и с махане на ръ
цете).
, — Слушайте — продължи 
мирно н прежаленотърмсестве- 
но дебелият чиновник — вие 
сте умен н образова!! човек, от 
'видно семейство. И сами ви
ждате, че сте се заплели в не 
приятна работа — или пък ня 
К0ЙДРУ1ВИ е заплел. Известно 
вие, че и днес, както и тогава 
ма престола седят аутлтана и 
халифа (нека го бог дари с дъ 
лъг живот и всякакъв услох) 
и че това не е добър предмет 
дори за размишление, а не ли 
за изследваме, писане и раз 
Говори. Вие знаете, че изгова 
(рена дори и в най-дълбока 
гора дума не остава на място 
то си, а особено, когато се на 
пише или дори каже на друтн 
както вие сте писали и говори 
ли по Омирна. Но обяснете ни 
работата и кажете всичко. То 
ва ще бъде по-леко за нас и 
по-добре за вас.

— 'Всичко това, което вие 
говорите, няма връзка с мен, 
нито с мислите ми.

Гласът на младежа звучеше 
нскреню с прнзвук на огорче
ние. Чиновникът тогава напу
сна изискзнето си. тържестве 
но държение и пое тон, който 
за него беше много по-естест- 
вен:

цел и заизлишна и видима е 
„предпазливост”

*
което са Най-старото вино, което 

днес познава светът е ста 
ро 1600 години. Амфората 
с това еино, което сега се 
пази в музея на вината, в 
град Шлаер, в Източна Ге 
рмания, е била намерена в 
една римска гробница, коя 
то датира от третия век на 
нашата ера и се намира в 
околността на същия град.

За сшаршие юоиове 
в Босиле1радско

искаше да ка
Миналата година бяха от

крити топове при копане на о 
снови за новите сгРади в Бо- 
силегард. Такива стари кюпо
ве и но-рано са намирани в Бо 
енлеград, а това говори за ДРе 
бното съществуване на това 
селище. Още през 1900 година 
гв имането гча баба Цена били 
изкопани 5 големи кюпа пъл
ни с полуизшило жито И РИМ
СКИ монети в стените им. Още 
по-Рано бил открит един кюп 
е вместимост 800 литра изто
чно от крепостта на Буса „Гра 
дище,, край Божичка река.

Спас Сотиров

*
Човекът е физически 

най-издържлив на около 
40-гсдишна Еъзраст. Това 
е заключението на много 
специалисти, а подкрепа 
на мнението им е и фак
тът, че полярните изслед
вате ли и многобройните пъ 
тешественици из непозна
тите предели на земята са 
били на около 40-годишна 
възраст.

Една пета част, т. е. 4.405 
милиона хектара от земно 
то кълбо заемат 
Според едно сведение на 
Организацията на обедине
ните нации от 1953 година, 
повече от половината от те

ШШ» ШШж гори.

зи гори са били недостъп 
ни за човека. Днес хората 
вече са

Чакайте ма|л|ко! Новъзмюж- 
гго е да няма връзка. Всичко 
има в)ръзка с всичко. Вие сте 
'образован човек, но и ние не 

съвсем невежи. Не се 
предприема случайно толкова 
работа без никакра цел.

Говореше салто дебелият. А 
Кямил все повече размисляше 
за онова, което 
този чиновник и отговаряше 
неясно, само като адхкане.

— Цел. Каква цел?
— Та тъкмо това желаем 

Да чуем от вас.

овладели 62°/» от
тях, но и днес много дев
ствени лесове очакват чо
века.

Най-много гори има в ГО 
жна Америка (54°/о)-

Интересно е да се отбеле 
жи, че Еъпреки експлоата
цията на горите, пожарите 
и различните вредите
ли, те все повече се ра
звиват. Изчислено е, че сре 
дният им годишен прираст 
възлиза на 2,4 милиона ку 
бически метра, а в същото 
време се унищожат и се
кат малко повече от един 
милион и половина кубиче 
ски метра.

сме

слушаше от

ПЕЙСАЖБ. Асенов
Младежът «е отговори ни

що. Мислейки, че го е разколе 
бал, дебелият човек продъл
жи самоуверено разстягайкн 
Сричките.

—• Впрочем, моля ви се!
Това бе казано още по-сухо 

и по-остро, на някакъв нов на 
чин, с прнзвук «а нетърпение 
и закана.

Теглото ка мъжете и жените
Според изследванията на 

много специалисти в света, 
средното тегло на мъжете

е около 64 килограма, а на 
жените около 56 килогра
ма. ;

<><х><><:><х:><=><х><><г><><г><г,<><х><г><>ф^^
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Малко ше1а — иовече истина

Багажът на старата година...
2
\не могат да плащат наем за 

своя ученик в града, та за
рад това техните деца все
кидневно изминават пеша 
по десетина и повече кило 
метра—от дома до учили
щето и обратно.

Георги съжаляваше, че 
трябва да прекъсне започ
натия разговор. Бавно раз
хождаше ■ пръсти по къдра 
вата си коса. Сякаш нещо 
си припомняше „Да ли да 
го повикам, да учиме заед 
но? Не струва... ще продъл 
жим с полемиката! Ше ни 
отиде на приказки целият 
следобед!” Асен пък мъл
чешката очакваше отговор 
на своя въпрос, като наби
ваше дае „тетрадки за вси 
чко” в задния джоб на пан 
талоните си. Мислеше си, 
какво да направи, ако Геор 
ги игнорира негоЕия въпрос 
Той умее да бъде горделив. 
Може би зарад това не го 
обичат някои от другарите 
му?

намираше и онова, ксето о- 
фициално се наричаше цен 
тър на града. За кореняци 
те това беше само — чар- 
шия, няколко задимени 
кръчми, десетина етажни 
къщи, толкова магазини на

марим Младенова по живот; дано една часТ. 
от наводнението пропълзи 
към долните чешми, та ма 
цар с потоп се завършило 
всичко.

Старата година си отива 
завлече по дяволитештВ и ще

целия си багаж, в който и- 
ма толкова пъстри вещи, 
брилянти и красоти, досто 
йни винаги и навсякъде да 
се посочват като пример. 
Много от тях ще останат

Д 1Щ
ши §ш

Й държавно търговското пре 
дприатие „Обнова” (с една- 
кеи фирми, които и по фо 
рма и по съдържание при
личаха на,четвъртит печат 
на държавно учреждение), 
едно хотелче от последна 
категория със скромен рее 
торант, скара и четири стаи 
за нощуване, пет частни о- 
бущарници и толкова бръ
снари, кожухари и налба- 

три кооперации (обуща 
шивашка и столар-

Казват че в Босилеград 
съществува ученическо ко 
лело, което има много лош 
навик. Никога не иска дй 
бъде спокойно, да мирува. 
А още по-лоша му е тази 

не толкова

Г I■■ * 1щ само в спомените на хора-1 Мж та.та
И босилеградчани ще скъ 

рбят по някои пъстроти на 
старата година, които сигу 
рно няма да се повторят ни 
кога вече. А за съжаление 
е, че няма да се повторят 
такива велиечетвени поде
ми като тези на строител
ната група (режиска гру
па) при общината. Строежи 
те й се намират на стотина 
метра от общината, в цен
търа на града, но управле
нието предприе решителни 
крачки за механизация на 
трудовия процес и за тази 
цел купи мотор-мопед. Той 
бе ангажиран през цялото 
време около строежа и за 
службени работи на общи
ната. За частни цели т. е. 
за разходки никой не го у- 
потребляваше. По Босиле
град се говори, че някои от 
ръководителите на община 
та го превърнали в „полу- 
частна собственост” — из
дръжките му са за сметка 
на общината, а иначе мото 
рът квартирува при някои 
от ръководещите лица за да 
се намалят разходите на 
общината. Още по-цветущ 
е подемът на управление
то с рибника, който се 
строи. Говори се в Босиле
град, че жилищна криза не 
съществува, та затова за 
построяването на рибника 
управлението взело средст
ва из жилищния фонд. 
Впрочем тук няма грешка, 
само че жилигДния Фонд е 
еволуирал към рибен форд 
А щом като е направил ка 
чествена крачка, тогава за 
гцо не би се ползвал и за 
уреждането на улицата, ко 
ято води към черквата!!? 
Всичко е възможно нали?

и привичка, че 
старателно услужва на учв 
ниците, а много с по-стара 
телно към по-възрастните 
Затова започнало често да

№< I \ IшI ч

т пътешествува, да услужва 
хората!? Може да се е слу
чи някога и това — потър-

ТИ,

Iслънцето вече Блести
река,
скаска), три ориентални 
сладкарници, един фото
граф със стара „Агфа”—та 
белка на вратата, три каса 
пници, от които тази край

сиш от отговорните тяхно
то .колело, а то ученическо 
то, хоп — излезе и карай 
та карай! Дано през новата 
гоЯина то предложи услу
гите си само на учениците.

Може би малко е печал
но, че тези картинки през 
1961 година няма да се по
втарят. Босилеградчани дъ 
лго ще тъгуват по тях... На 
нека и не се повторят.

Остен Ежов

1

IМежду
мназията излязоха учени- смята, че аз ще 
ците от VII клас. Те изпол мълчешката негорите пол
зваха петия час за учени-, мятания само затова, защо 
ческо събрание на паралел то бил в гимназиалното ръ 
ката, защото губеха часа по ководство. Може би очаква 
френски език. Това се слу да му се усмихвам, да сер- 
,чваше редовно. Преподава- вилнича и да му благодаря 
телката пс френски език за критиката. Е, няма го 
беше една млада българка майстора! Има много здра- 
от София. За нейната ху- ве... нали всички сме рав- 
бост говореха издраскани- ноправни? Той на мене да

площада имаше над входа 
си едри и почернели овне- 
шки рогове, бюро на един 
адвокат, който работеше са 
мо в пазарен ден, магазина 
на „Борово”, още няколко 
юрганжийски, браварски и 
други дюкяни и дге будки 
(в едната се продава еже
дневния печат, а в другата 
цигари, кибрит, пощенски 
картички, марки и химиче 

моливи за войнишки

последните от ги мира и компрометира. Той
понасям 1-

— Трябва да вървя на га 
рата — продума най-сетне 
Георги. — Очаквам един ро 
днина от София. Хайде да 
ходиме заедно, ако нямаш 
друга работа! Както знаеш 
на перона винаги е по-ин
тересно, откелкото в чар- 
шията.

I

|
ВI •1

ЗАПИСКА ИЗ МИ
НАЛОТО НА СЕЛО 

ЦЪРНОЩИЦА
ски
писма). Трябва да се приба

те стени на ученическите чете евангелие за това, че 
клозети, безбройните цини съм бил лицемер. Некадър 
чни коментари и похотли- ник такъв! Уж сам водел 
ви Копнежи, които могат агитация в стенвестника за 
да виреят само в пубертет- отиване на младежката ли 
ско-ученическите глави. В ния, а сам не съм се оба- 
София французойката има дил!... 
ше годеник и често с влака
в 12 часа отиваше при не- опитваше се Асен да го по 
го. Учениците не обръщха смири, — като буташе ос- 
внимание на това, а дирек трата си руса коса под кае 

^ торът беше безпомощен, кета а ла болшевик, — та 
2 Един час по-малко от този ка е когато човек едно го-

ви и това, че в чаршията се 
намира сградата на Околи- 
ския отбор, която прилича 
на калугерско общежитие, 
но е високо и доминира над 
останалите построаки и ма 
лката сграда на Местния 
отбор, винаги изпълнена 
със служители и гражда
ни, както и всички други 
канцеларии на останалите 
обществено-политически о- 
рганизации. Чаршията има 
и друго 
там е движението. Тя е и 
фокусът на общественото 
мнение.

I През време на турското 
робство с. Извор е било о- 
колийски център. Но, фа* 
тите говорят, че в култур 
но отношение с. Църнощй 
ца е било на първо място. 
Там е било основано и пър 
вото училище, оттам се из
лезли първите грамотни хо 
ра и първите черковни пев 
ци, които тогава са смята
ни за „учени хора”. От Цъ 
рнощица мнозина са отива 
ли на пазар в съседните 
градове. Това е било съби
тие за това време. Хората ^ 
с почит са се отнасяли към 
тези хора, говорейки: „Те 
са ходили на пазар—те са 
умни хора! Много нещо за 
видели!”

По онова време когато 
всички в Босилеградско са 
водили сметки на дървен 
рабош в с. Църнощица е 
имало хора, които са си сл 
ужили с цифри. Няколко 
черковни певци от Църно 
щица са били много позна
ти в Кюстендил където са 
пеели. Онзи, който е знаел 
да чете черковно-славян
ски книги, е считан за „у 
чен човек".

В същия момент откъм 
гимназията се зададе гру
па преподаватели. Прибли 
жаваха към рампата. „Не 
разбирам, моля ви се — го 
всреше преподавателя по 
физика, като размахваше 
дългите си сухи ръце, — 
не разбирам защо сме ние 
тук, когато нашата дума е 
равна на нула. Тези хлапа 
ци претендират да знаят по 
вече от нас. Да, така е... 
ние уж сме способни само 
да обясняваме света, а те 
били тези, които го промен 
ят. Но, моля ви се, как мо
же да се променя този свят 
без конкретни знания? 
Фразите не помагат в този 
случай”.

— Абе, то така излиза—
I
2I

буржоазен език, говореха вори, а друго работи.
— Чакай, нали знаеш, че I4 учениците, че какво от то-

| ва. Такава дребулия не тази работа не зависи от 
| пречи на Революцията. И мен. Родителите са пречка. 
^ те използваха този час за Има тук много моменти, ко 
5; заседание. ито диктуват моето стано-
^ Заседание днес, както и вшце: почит към родители 
\ вчера, и завчера. Такива са те, тяхната предпазливост 

времената. Отговорни. Ди- и патриархално възпита- 
намични. Има много рабо- ние, частно моята обич към 

% та, много въпроси изискват мама... психология. Бе, дру 
^ своето разрешаване-върху гарю, дребни, трогателни е 
^ младите остават придобив- лементи! 
у ките на Революцията. „Ние 

освободихме нивата на на- 
^ шето отечество а вашата за 
2 дача е да я поорете и

хвърлите семето на новия без оглед какво крие 
живот и щастието. Слънце- рещата си глаЕа. Днес ня- 

| то на свободата вече блес- 
^ ти над нашите села, градо Рудини. Те не съответству 
^ ве, поля и планини!”—гово ват на нашите условия. Ко 

агитато- нкретно, моля те, кенкрет-

преднизначение 2
I1

Към чаршията вървяха 
онези ученици, които са от 
града или живеят в. него, а 
надолу, към гарата, онези 
ксито са от село, и не нами 
рат разбирателство у свои
те родители, поради това, 
че те са малокултурни или 
че им е плитка кесията и

I I22 §

2I— А нали знаеш, Гошо, II Доскоро босилеградчани 
имаха главоболия с водата 
защото водоснабдяването е 
решено по най-идеален на 
чин. Казват, че имало шест 
чешми, от които хората се 
снабдявали с вода. Но те 
толкова много набуяли, че 
почггали да представляват 
опасност за живота на гра
жданите — съществувала 
опасност от наводнение. Ня 
кой на отговорен начин ре 
шил този вцпрос твърде не 
отговорно, за да избегне о- 
тговорността. Водата от ре 
зервоара е въведена в нови 
постройки и опасността от 
наводнение е избегната. Се 
га Босилеград се снабдява 
с вода само от една чешма 
и няколко частни бунари, 
а останалите просълзят по 
някой път. Тогава се събе
рат жени с менци, за да

2че днес човекът се прецен 
ява по онова, което работи, 

да което покаже сред масите,
в го2 22 22 ма място за Хамлети и за 22 Общинските отбори на С С Р Н 

в Босилеград н Димитровград
I

§у, реха пламенните 
^ ри. 2но!

— Не задушвай ме с то
ва „конкретно”, както Кир 
чо. Научил той няколко та 
кива бомбастични фрази 
из вестниците и от митин-

I па трудовия народ от Босиле
градско и Димитровградско

| Георги и Асен и по-ната 
й тьк страстно разискваха и 
В не обрщаха 
| на юнското слънце, милва- 
й ще зелените падини на 
^ Мрътвината; която подобно гите и сега току ги повтаря 
2 на голям зелен килим се като папагал. Нали знаеш 
2 издигаше от южната част за неговото „конкретно ,
1 на града и провличаше 
й кадифето си от гъсти, зеле
2 ни храсталаци и ароматна 
\ хладовина, със своята жи

вописна долина, в която

2 Любен Манов
Iвнимание I Чесшвуване Деня па 

ЮНА в Димитровград
По повод 22 декември 

—Деня на Югославската 
народна армия, на 21 вечер 
та в градския салон се съ
стоя тържествена вечер с 
подробна програма и док
лад за ролята на ЮНА' 
през време на народоосво- 
бодителната война и днес.

Същата вечер в рестора
нт „Балкан” се състоя дру
гарска среща на активни и 
запасни офицери и подофи 
цери. На срещата бяха и 
много гости-партийни дей- 
,ци, представители на наро 
дната власт, представите
ли на предприятията и 
обществено,-политическите 
организации.

На 22 декември в основ
ното училище „Моша ГГия- 
де” се състоя тържествено 
утро за учащите се с док
лад за значението на ЮНА' 
и подробна програма.

Учениците посетиха и 
някои подделения на ЮНА' 
в Димитровград и околно
стта.

ЧЕСТИТЯТ1
! НОВАТА 1961 ГОДИНА
2с за „пламъка на революци

ята”, за „колелото на исто 
рията” и какво ли не още! 

— Какво ще правиш, та 
бе кова е време! — заключи 

Асен, като разпери безпо- 
Но, па

и им желаят успех в живота и 
работата

|

ше скътан малък манастир
със прочутия си Лилякиш, мощно ръцете си. 
в който растеха благоухай къде отиваш? Нагоре или

надолу? И стига, моля ти

2
хванат по някоя капка, но 
божествената силаIни люляци, миризмата, на 

които, носена от южен вет 
рец, заплюскаваше вълно-

загег-
пе грълото на опасните по 
животта за хората чешми. 
Отново всички пътища во
дят към Гуйчак или към 
частните бунари. Мнозина 
от гражданите, а особено 
жените, са твърде доволни 
от това гениално, незамени 
мо, от умните най-умно ре 
шение за водоопасното спаб 
дяване. Те благословят бла

Из албума на нашите художницисе, с тия разисквания — 
ще продължиме утре! 

Двамата другари—съуче 
дъха на зряла про ници стоеха накрай „дол- 

лет. Учениците все още бя ната рампа”.

I
образно града и го изпъл-
ваше с

„...Шт
■

ха опиянени от задушния Железопътната линия 
й полемико-подстрекнате- Ниш-София пресичаше ца 
лен дъх на класната стая, рибродската чаршия на две 
от чиито стени всекиднев- места. Западната рампа в 
но ги гледаха класиците на града, беше позната като 
марксизма, водачите на Рб „долна рампа”, а източна- 
полюцията и патетичните та—като „горна рампа”, 
статии от последния брой Това са две понятия, кои

то царибродчаните прие 
— Слушай, брат ми—об- мат ведно с първите зна- 

I ясняваше пламенно Георги ния по география и ориен- 
8 — няма да позволя щото то тировка изобщо. Всъщност 
I зи надут Кирчо да ме бла- между тези две рампи се

2 ■ -
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ь~*Ь жените хора, които живеят 
в новите постройки в гор
ната част на града, където 
сега се пречела опасността 
от наводнение. Но дагю ид 
ващата т. е. новата година 
ги защити от тази опасност

Шт
% ‘ «иIна стенвестника. шI : Че я ;< - »

с1

I Божа Асенов: Димитро вград (акварел)
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МАКСИМОВИЧ:

НОВОГОДИШНА ЧЕСТИТКА МИШКО КРАНЕЦ
Да сам на небе слънце, 
бих задоволила всички!
Ще хвърля през прозореца 
стотина златни честитки.

• • * V *

Й1 облак да съм, бих занела 
какво Ще зарадва детето,
■на самия ден на Нова година 
бих пуснала сняг от небето.

ДЯДО И ВНУКДа имате място за игра
напролет кога слънце блести
Да имате много другари 
и ваше

Дядото и внукът спряха 
зорай ивицата на гората: пред 
тях се простираше селище от 
глина. Възнардяи Грега беше 
сложил ръцете си назад, дока 
то с дядо си наблюдаваше то 
ва хубаво селище, което се къ 
псше в слънчева светлина на 
ивицата па елховата гора, коя 
то така хубаво шумеше.

— Това е нашата къща — 
каза Грега и посочи купчин
ката кафява глина. — Ще я 
наречем „На баира”, защого 
се намира иа високо...

Лялото протегна ръка и по
гали къдравата «оса на внука

— Какво е това родина 
каква е тя?

I,А, и каздраве да цъвти!
— Родина? — рече дядото. 

— I ова е сто пъти по-хубаво 
и хиляда пъти по-голямо 
що от къщата. Родина 
е всичко. Погледай тези

Ваши животи 
от самите златни руди, 
за вас се ний стараем, 
над вас всеки бди!

са по-скъпи
не-

— това
„ прекрасни околни планини и дол в 

ни; край тези гори и тези 
лшги се простират други още 
по-големи и

Пости за вас пеят, до-
печатннцн книги ви дават 
много топли дрехи, още по-кубави 

планини, и още по-хубави до
лини. По долините се намират 
села, големи градове, където 
живеят ляното, много хора. 
Там са пътищата и железопъ
тните линии, по които се во
зим. И хората, които пеят и 
онези, които сградаят, които 
се измъчват, които се веселят. 
Всичко това се казва родина, 
И още стотици и стотици не
ща... И когато порастеш тази 
родина ще изпраждаш.

Очите «а двамата блестяха 
|ДОкато така мечтаеха за роди 
«ата, за онази родина, която 
Дядото не познаваше толкова, 
колзеото я чувствуваше, особе 
но през последните години 
след войната, а която на Грега 
изглеждаше страхотно велика 
голяма и, след думите на дядо 
му, толкова тайнствена, тоя 
кова привлекателна.

—■ А може би дотогава —■ 
ненадейно се загрижи Грега 
— ДРУги Ще изпращят родина- 
та? Тогава за мене няма да о-

тъкачи за вас създават.

Колко са в годината дни, 
месеци н недели — 
толкова таз година ще има 
нови училища за пионери. си.

Да съм мраз, пионери, 
в зора празнична и златиста, 
би осъмнала на ваший прозорец 
голяма клонка сребриста.

— Виждам, че много хубаво 
си замислил цялата работа. 
От тебе ще излезе нещо. ОшеТолкоз захарни фабрики» .. ще работят със шум — си малък, а умееш да строиш 
толкова големи работи; а как 
[во ще бъде когато порастеш! 

От тази похвала

та повече да има за деца:
бонбони, шоколад и локум!

Да съм продавач на книги, 
бих ви дала, пионери, 
безброй скъпо подвързани 
Ромбинсони и Гъливери.

очите на 
Грега заблестяха. След това 
се замисли. Много неща мина

Всичко добро шо има, 
за вас го събира Родина. 
Деца драги, пионери, 
честита ви Нова година!

ха през ума му, докато прого
вори

— Сега построих къща, аА така, вместо книги, 
и други дарители, 
нвпращам ви свои песни — 
верни и бързи вестители.

(Превел от сърбохърватски какво ще правя когато порас
та?

— Когато ли порастеш? — 
размисляше дядото- С полуза
творени оби той се загледа 
пред себе си. Виждаше огР°м 
ии планини, конто се къпеха в 
обилна пролетна слънчева све 
тлияа. Отсреща се протягаше 
долина с река, с път и села— 
толкова красиви. Около тези 
планини се намираха ируги 
планини, между планините шру 
ги долини, а по тези долини по 
ви села и градове — хубава, 
просторна страна, и наша стра 
на; да цялата наша страна. То 
гава дядото каза:

— Когато порастеш тогава 
ще строиш родината.

— Родината? — повтори Гре

стане...
Тов* го наскърби.
— Не — отговори дядото — 

родината трябва вечно да се 
изгражда. Никога не е толкова 
цялостна, че нищо не трябва 
да се прибави, да се дострои. 
Ако днес тя изглежда оконча
телно це.тостна, утре й е нуж
но нещо ново, нещо още по- 
хубаво, още по-целостно.

Грега одобряваше с глава, 
щастлив, че и за пето нещо 
ще остане и понесен от нови 
мисли за олеква което ро очак 
ва...

Те ви носят поздрави — 
колко в годината има дни. 
нека всяко ваше дело 
с успех да заблести! га.

Замиели се. Гледаше някъде 
в далечината, като .че ли се 
опитваше да открие голямата 
тайна, която се криеше зад та 
зи дума, която сега за първ 
път чу. След това погледа дя 
до си, хвана го за ръка и го 
попита:

Зимьс сняг Да имате, 
за топки и за шейни; 
Щете за вас да се раждат 
овощия много добри!

А дядовата 'ръка погали ма 
вицата. чиито очи така мечта
телно блестяха и чиито Устни 
проговориха неиш, което зву 
чеше като велико обещание.

в Димитровград„Дядо мраз44
до Мраз”, който^це им раз 
дели подаръци, 
чин
бъде задоволена много по
вече откблкото до сега.

' 1

Купон ]\(о 3Съветът на пионерите, в 
съдействие с просветните 
работници, е изготвил про
грама за посрещане на но
вата година от страна на 
пионерите в Димитровград. 
Ще бъдат уредени хубави 
новогодишни елхи по вси- 

около кои-

По този на
детската фантазия ще

За нашия конкурс с награди. Попълнете и то
зи купон и пазете го. След петия купон изпратете 
всичко до редакцията. Правилно изпълнените купони 
участвуват в тегленето на наградите.

Той е дете па родиге~ 
селяни. Родил се е на 

две години преди Велика
та френска револуцию. У- 
чил се е сам па писменост 
и по манастирски и селски 
училища, а по-късно е ста 
чал световно известен фи
лолог. Като дете е слушал 
народни песни и приказ

ки, а като възрастен ги е 
събирал. Живял е в Сър
бия и в Германия, обиколи

цяла Европа. Утвърдил роден в с. 
се е в нашата и европейска 
та култура като фолкло
рист, историк, като рефор 
матор на азбуката и право 
писа, като обществен работ 
ник. Въпреки това живял 
е твърде оскъдно.

Той много е задълж 
ил и българската култура, 
защото той е написал пър гр. (с.)

ОШкъде е добавяна 
со.ииа в минало?

чки паралелки 
то ще бъде изнесена подхо 
дяща програма. Ще има 
взаимни гостувания на па
ралелки, а ще бъде уреде
на и специална новегодиш 
на лотария за учениците. 
„Дядо Мраз” ще раздели 
подаръци на учениците.

Според един от по-старите 
на Босилеград-изследователи 

СКо—кюстендилеца Йордан ла 
_ пРез време на тур-

вата кратка граматика на
ли българския език. Едва след 

неговия труд;
хариев
ското робство Босилеградско 
в търговско отношение е би
ло ориентирано повече към се 
вер. Търговските пътища воде 
ли през Краището, Димимтров 
градско и Северна България 
до Влашко, откъдето била ку
пувана солта — важен арти
кул в животновъдните планин 
ски предели на Босилеградско. 
Планинските пътища, през ко 
ито се минавало били тогава

европей
ските учени са се заинтере 
совали за българския език. 
Той го е представи, ' ча тог
авашната световна 
общественост.

Най-малките ще се зара
дват най-много. Учениците 
от горните класове са за
дължени да играят ролята 
на Дядо Мраз. Всички деца 
от предучилищна възраст 
ще бъдат посетени от „Дя-

учена

Весело междучасиеСтава дума за
по-сигурни отколкото долини
те, в които се срещали отреди 
на башибузука.

Може би ще ви интересува

От кога се употребява у нас огнестрелното 
оръжиел е

Огнестрелни оръжия у 
нас първи започнали да у- 
потребяват задърчани (Да
лмация)- Още през 1351 го

дина те получили от Вене
ция „оръжие за стрели й 
гюлета което ги изхвърля
ло с помоща на огън”

през годи

на.
О

Нме и презиме

Колко стара е тамбурата
Музикалният инструмент 

— тамбура — е стар около 
5—6000 години. Според бу- 
дистката митология първа
та тамбура
Тамбуру, покровител на му

улица

зиката и музикалността. 
Този инструмент често мо-' . 
же да се види на асирий? 
ските, вавилонските и еги-Е 
петски паметници.

направил бог -
МалкиШе самодейци от Бистър


