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СЪВЕЩАНИЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА КООПЕ
РАЦИИТЕ ОТ ПИРОТСКА ОКОЛИЯ

В докл«да за подго* 
товката на есенната сеит
ба и за акционната про
грама през 1959 и 60 го
дина, председателят на 
Околийслия съюз на ае- 1 
меделскит кооперации — 
Бошко Богданович-изтък- 
на огромните постижения, 
които нашите социалисти
чески и кооперативни сто
панства постигнаха в по- 
левъдството през тая го
дина, като особено напо
мни, че тези достижения 
не са случайни, но са ре
зултат на големите вло
жения които социалисти
ческата общност даде 
в земеделието, на ръко
водната роля на стопан
ствата и земеделските коо
перации в организиране 
на производството с ви
соки добиви и на полити
ката на сдружаването аа 
с частния производител 
на кооперацията която да
де възможност за широ
ко прилагане на агроте- * 
хническите мерки и в ча
стните имения.

Големите добиви обаче 
указват, че в следващата 
година трябва обезател
но, не само да се аадър- 
жи нивото на това прои
зводство, но да се надми
не колкото се може по
вече. Сегашният ни опит 
показа колко голяма е 
ролята на кооперациите 
в организиране на високо- 
кодобивно производство 
и колко малки са възмо
жностите на частния сто
панин сам да организира 
производство с високи 
добиви. А от това произ
лиза, че в следващата го
дина трябва да бъдат за
хванати по големи площи 
за засейване с внсокодо- 
бивна пшеница.

Във връзка с това, дру
гаря Богданович набеляза 
какво ще спомогне за о- 
съществяване на тая за
дача: Механизирано прои
зводство е възможно, за- 
щото в околията, през 
есенната сеитба ще има 

(Следва аа 3 стр.)

Впонеделйик; на 26 юли 
,т. г., в залата на Околий
ския народен отбор в Пи
рот, се състоя съвещание 
на управителите на земе
делските кооперации и 
полевъдните специалисти 
по въпроса за организи
ране на предстоящата е- 
сенна сеитба.

НА МИТИНГА В СОКОЛЕЦ, ПРЕД ОКОЛО 30.000 ДУШИ, ПРОИЗНЕСЕ РЕЧ СВЕТОЗАР ВУКМАНО- 

ВИЧ-ТЕМПО, ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ЦК НА СЮК

^ без големи напрежения 
* благодарение на работни

ческото самоуправление.
Другарят Светозар Вук 

мановнч говори и за от
ношенията на нашата стра
на с останалите социали- 

каза,

Около 30 000 души прнсъствуваха аа тържествата ври 
Соколеп, в легеидариата Ромаввя, по случай чествувапето на 
27 юли—Деля аа въстаивето на народите от Босна и Херце
говина ■ Хърватско,

Тържеството започна с откриване на спомен-гробницата 
в Соколац, покрай паметника който по-ряно е повдигнат.

Спомен-гробницата открн Слобода Кезунович, съресбоец 
от тоаи край. Делегациите на Съюза на бойците н другнте 
общеотвенн организации положеха венци върху гробавцата, 
а възпитаници от Военната академия отдадоха военни почести 
на падналите бойци.

След тържеството в гората Брезяк, при Соколец се съ
стоя голям митинг, на който произнесе реч Светозар Вукма- 
нович — Темпо.
В началото на своята 

реч другарят Темпо ево- 
цира спомени от 
дни на 1941 година когв-

На съвещанието при- 
съствуваха и представи
телят на Околийския на
роден отбор —п. предсе
дателя Тодор Велчев, се
кретаря на Околийския 
комитет на СКС в Пирот— 
Светислав Попович — 
Тиле, секретарите на об
щинските комитети на 
СКС и председателите на 
общинските отбори от 
околията.

етически страни и 
че тези отношения не са 
на равнището на което би 
трябвало да бъдат, но не 
по наша вина. В тази част

тонарода се вдигна ва 
въстание в Романия и Бо- 

онези сна, а в което и самият 
той е участвувал като

на речта си, той, между 
другото, каза:

„В нашата практика на 
изграждане на социалн- 

(Следва на 3 стр.)
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не е сигурно
-с>л*\тииящ\ Белградски панаир»•

иомЕитАР На 23! август в Белград ще стане тържестве
ното откриване на Третия международен панаир 
на технически постижения. На този ден простор
ните и модерни хали на Белградсяия панаир ще 
приемат първите посетители.

Третият белградски панаир ще представи на мно- 
гочислените си посетители от страната и чужби
на постиженията в най-важните индустриални от
расли: машиностроенето, химическата индустрия, 
металопреработвателната индустрия, електроинду- 
стрията и пр. На панаира ще бъдат застъпени и 
различните средства н алатн за разните области 
на производството, репродукционни материали за 
индустрията, различни съоржения за комунални 
служби, техническа стока за лична употреба и т. 
н. Това ще бъде, наистина, един специален панаир 
на съвременни технически постижения. На панаира 
ще участвуват 1105 наши и чуждестранни произво 
дители със своите произведения. Интересуване 
сред нашите н чуждц експоненти е твърде голямо.

Випш1ппш1шп11111и1тпиниш1иш1ш1и1ш1 ,
Площи от 52 хектара, които 
обхващаха комплексите в Ди
митровград 26 хо, в Желюу- 
ша 7 ха, в Градини 5 ха, и в 
Бачево 4 ха, Посея „Шалианка■ 
като гарантира на сдруже
ните Производители 1.500 ки
лограма на хектар.

Другаря Светозар Вукманович

делегат на ЦК на КПЮ.
В речта си, той изтъкна 
светлите примери от тази . 
борба в Романия и цяла
та ни страна, като подчер
та ръководната роля на 
Комуническата партия в 
организирането на въо
ръжената борба.

В продължение на сво
ята реч Светозар Вукма
нович говори за някои 
актуални проблеми на ю- 
гославското стопанство 
и за развитието на соци
алистическите обществе
ни отношения. Той изтък
на извънредните успехи 
които Югославия постиг
на в подобрение на земе
делското производство и 
в индустрията, под
черта,, че тези успехи са 
били възможни благода
рение на съществените 
социалистически преобра
зувания, ста н а л и в на
шата страна, и на 
общественото и рабо
тническо самоуправление. 
Той каза, че у нас са от
хвърлени административ
ните мерки и се е преми 
нало към икономически 
планове 
на отношенията село-г.рад. 
Светозар Вукманович го
вори за успехите на наше
то земеделско производ
ство, като нагласи ролята 
на новите социалистичес
ки отношения в нашето 
село, ролята на коопера
циите, на високата агро
техника, на големите вло
жения на общността и пр. 
Понататък говори за ус
пехите на нашата индус
трия като подчерта, ч* 
тя изпълнява плановете

3? Италианският сорШ Пшени
ца е овършана и в нашата о- 
кояая. Добив какШо никога до ' 
сега. На Парцелите на зе не
делената кооперация „Ниша
ва■ в Димитровград е полу
чен добив над 4100 килограма 
оШ един хектар. Този усПех е
Предизвикал вълнение в Пове- Нд тдвд н{ е всцчм от Д0
чето Производители говора. В него е имало и дру-
разговорите си отдават нуж- гц /заимнц аадължепия< а ме. 
ноШо Признание на к°оП.ер ц жду Шях и Шово> че сдруже- 
яШа, която е била организ - ниящ производител е дължен 
тор на Производството на ви- да изврши следните работи:
соко добивните сортове. само да разхвърли изкустве

но ето, намериха се и Ш - - наШа шор да п0Жъне пшени- 
кива хора Производители но- _аШа 0щ своята Парцела и да 
ито, обременени с дребнособ- ч дд Вс«ч*о останало:
ственически По буди, се оПиШ- семеШ^ ороиШа> сеитбата. за 
ваш да Подценят този ин ПрашванеШо срещу Плевелите 
велик успех, като обвиняват кооперацията. Но еШо че
кооперацията, че При върши - д това /е ъчниха някои оШ 
бота „ н еосн ова тел но е р - сдруЖена Ш1 производители и 
рабила лъвския лял * кооперацията трябваше, в иН-
ва ва себе си. За да д р - щсреса на общия успех, да из- 
ят своите твърдения в свое д ц ШехниШе аадължения
криШикарсОво отиват и >По- - /обрабоШката на площите, 
далече; новяждоШ редац дру дори и жътвата и вршиШ- 
га кооперации от околията ни Ц^ г^ .ароиззодители" 
чииШо сдружени Произвол прекараха годината като Па-
ли са Получили По-голям Про сИилн/навлю давели иоито си
цент от добива. гледаха работата на собсШве-

Ако е за Прзво, това е ис- ниШе ниви, вън от сяружава- 
тина. Но те не са я дорекли. неШо с Нишава", очаквайки с 
Изпуснали са да кажат, за- цавестна зпурадосШ „какво ще 
що е така в другите коопе- сШанв с експериментите на
раЩДаибъдем по-конкретни: Ко- Г°Ра''Ш“'
гато в севона на есенната сеит Ра висок дооив. 
ба на .ШалианкаШа" земедел
ската кооЯерация ,Нишава"
Повика частните Производи
тели на сдружено Производ
ство, от редица такива кри
тици в Бачево, Градини, Жел- 
юша и Димитровград се чу
ваха гласове на неПриемане 
на това предложение.

_ Остави ги, Шия оШ коо
перацията Шоку тъй си йри- 

големи добиви. По-
•обае ше е да си засеем нива През това време многоШо 
те с нашите сортове/ —гово- частни Производители оШ око 
рехв същата. И лияша, По непосредствена ини
Р И не поискаха да заключат циатива, па кооперациите, са се 
договори ва Производство на борили иетинени за обрабоШ-
високодобивните сорШовш вър- вЛ*е®°' на нивя®а “„**!*'ПРЛ~ «V основата на вшаимни вло- вбара се, участвуват в дел- 
тения, какШо Предлагаха хо- баШа на добива с по—големи 
?ата от „Нишаеа", но иска- Проценти. Дори оШ тях се чу
ха кооперацията да им гаран- в0® и Присмехи. По адрес
тира добив По хектар. „сдружените Производители

Тогава кооперацията заплю на сигурно", ващото излиза, 
чв а Шаквва договора и на чз—Искат хляб без мотика!

А вършитбата й о к а в а, че 
кооперацията не току тъй е 
говорила за високите добиви. 
Тогава чак се Притекоха /Вези 
„сдружени Производители* да 
хулят и хленчат, че Процен
тът от 21,6 който им се па
да е малък, макар че много 
добре знаят, че тяхното уча
стие в работата не заслужа
ва ни толкоз. 1

лг
в този брой:

направляване
• Политика на по

грешни сметки

ф Срещата с Тито 
— Караиванов

• Босилеград строи

• Вълшебно

ф Два Илиядена

ф Хумор и интере
сни новини

шавват ва

тт

аИзглед от Белградския панаир
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ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА ПРЕС- 
СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ :

&Р. — ___ ...

Никсън в Съветския СъюзПолитика на погре
шни сметки

дател ня СССР. И той го и президенте на СССР
обиколи някои градове на Никита Хрушчов. Никсън
САЩ и води разговори и Хрушчов заедно равгле
с Айзенхауер и Хъртър. даха американската излож

чни, технически и култур Тези посещения създадо- бе и през това време
ни постижения в НЮ - ха нужните условия за водиха едиио ткрити ннте
Йорк — на 29 юни. Това подобрение на взаимното ресен разговор по повод 
откриване на изложбата сътрудничество. изложбата и по актуал-
доведе в Америка още е- и от американСка стра ните “^ДУиародни въ
лчи държавник на СССР на отвърнаха със същата ПР0СИ> който бе пУбликУ 
Фрол Козлов, подпредсе Бяха организира- ван в печата на двете

ни посещения на амери- стРани- Ннксън п°«'
, кански граждани на СССР ти и ня1®" ДРУГМ гр,«-
«« между които бяха и вид ве на СССР и веР°ятн°

ни политически дейци. има още едаи разго-
вор с Хрушчов.

лански деятели. След по
сещението иа Микоян по 
следва откриване на съ
ветската изложба на нау-

През тази година се 
осъществиха редица по
сещения и контакти меж
ду Съветския съюз и 
САЩ. През януари, Ана
стас Ми-коян, подпредсе
дател на СССР, направи 
частно посещение наСАЩ 
и има възможност да се 
срещни с най — отговор
ните държавници и сто-

/
През последните месе- ния договор, подстрека- 

ци, у нас много се пише телство и толериране на 
и говори за Австрия,! ва- автиюгославянските фа- 
щото това което се слу- шистки организации, ор- 
чва в страната на нашия ганизнране на сборове на 
северен съсед неминуемо „фолксдойчерите“ през ю 
трябва да ни прави загри ли в Салцбург, различни- 
жени. Сегашната полити- те изяавления, в които се 
ка на Виена без съмне- „промъкне“ някое изрече 
ние представлява един от ние в което се чувству- 
най—отрицателните фак- ва дъхът на скръб по кра 
тори в отношенията в По- ищата на Югосливия, ко- 
дунавско и все по—непо мто някога са били в съ- 
средствено заплашва ми- сааа на Австро-Унгария, 
ра и добросъседските от- думи които миришат на 
ношемия което разбира се аспирации—всичко това 
трябва да загрижи и Ю- се слива в едно цяло—на 
гославия.

Всеки който следи съ- тиюгосдавска 
битията в Австрия може на Виена. На това напълно 
да забележи, че десни- отговаря и тонът иатехшия

Ако е и от „Дл Дхборо — много е На 25 юли в Москва бе 
открита американска из
ложба. 1 За откриване на

един милион тона годишно. к зултнти от тези срещи и
Случаят с дефицита в Юго- „вторият човек на САЩ разговори, все лак те са 

еловия е част от едио цяло. Кри който сега пребивава в • полезни и международно
всички*останали* Индустриални СССР‘ На 26 ЮЛИ Се СЪС Т0 обществено мнение ГИ
и земеделски произведения Тря 
бва да напомним, че Югосла
вия граничи с България и че 
българските села се намират в 
съседство с югославските села.

В Българея селата са елек
трифицирани, а магазините пре 
пълнени с артикули и купува
чите са многобрейнн. Но, поло
жението е съзсем различно в 
югославските села; нямат мага
зин със стжи... Но югослав
ските селяни отиват всеки ден 
в България и купуват каквото 
вм трябва. Въпреки това юго
славските ръководители твърд
ят че изграждат социализъм.

Сравнението на жизненото 
равнище в Ю ославия и Бъл- 
тарвя на „Ал-Ахблра“ нямаше 
никак да ни интересува, ако 
не беше още едно заобикаляне 
на истините:

— Ето наши селяин, демек, 
всеки ден минават в България 
да си купят онова което им е 
нужно. Излиза че тука хората 
умират от глад и голотия.

Е, ако е и от „Ал Ахбара“— 
много е.

Без оглед на това, че 
съществуват разногласия 
и че не могат да се оча-

Ако уважаваинте редактори 
на лнбанонския „комунистиче
ски“ вестник бяха само за мръв 
ка по-добри журналисти, то ни
кога нямане испод перото им 
да се промъкне такава дезин
формация както тая в броя от 
12 юнв. А така, ва човека ве 
остава пишо друго освен га 
слегне рамене и да каже: „Да 
пази господ! Защото на тях, на 
редакторите на „Ал Ахбара“ 
ве им е станало до истината, 
но до другото- използвай и най- 
хубавото в Югославия, за да 
го представиш като най-лошо. 
Как налучкаха тъкмо тазгоди
шната нн жътва когато и на 
гаргите вече е познато, че ни
кога по-до5ра весме имали. Но 
,‘Ал Ахбара" за това ве се гри
жи. За него е важно да се на
пада Югославия. Ето какво те
зи мъдреци от Изтока ('Близки] 
казват:

—Познато е, че Югославия е 
аграрна страна която произве
жда зърнени храни конто мо
гат да 8лдово!ят потребите на 
страната. Обаче сега положени
ето се е променило; колкото 
влиянието на тнтовнетката ле— 
виационистичеока власт се раз
ширява, толкова по-годяма е 
оскъдицата в жито. Подпредсе
дателят на Съюзния изпълни
телен съвет — Миялко Тодоро- 
внч е заявил, че дефицитът ко
йто Югославия е претърпяла

системна и съзнателна ан- 
актПвност

тоя разговор между не- поздравлява.чарските, дори и отявле- печат, когато пишат за нас. 
но фашистките сили все Случайността видимо е 
повече се раапалват. Тия изключена. А тогава в ка- 
прояви обаче и от най о- кво е работата? В краси- 
фициалните места във вия град на Дунава, ня- 
Виена, не само че се то- кои хора изглежда меча- 
лерират, но се «ма впе- таят за възраждането на 
чатление, че австрийското някогашната роля на Виев 
правителство поддържа ската политика в Средна 
или дори подпалва та- Европа, относно в Поду- 
кавв активност. Интерес- навско и играят върху 
но е да се отбележи, че противуречностите на два 
Виена дълго години е о- та блока, за което австрий 
бичала да парадира пред ската неутралност в изве 
света с титлата „првата стна степен дава формал- 
жертва на Хитлер“, а се- ни възможности и 
га не само че не пречи всичко изглежда—в до- 
на ония конто проповядват пира и осланянето на За- 
„аншлус“, но тях и орга- падна Германия, 
ниаациите им окуражава.

Така например, в Ав
стрия не само че свобод- роля—да играе на карта- 
но се събират, но имат т* на стълкновението на 
н явна подкрепа от „най Запад — Изток и от това 
висшите“ места във Вие-- Д® се извлече максимум— 
на, отявлените фашистки преди всичко иа икономи- 
н реваншистки организа
ции—като организацията ле, като същевременно се 
на Судетските немци, гру създаде и позиция на на- 
пнровката на нашите „ус- дмощие по отношение на 
таши“ и на бившите „фол Югославия, която със сво 
кедойчери“. Осно в ви ят ята политика, углед, вли- 
смисъл на активността на яание и своите междуна- 
тези организации и гру- родни позиции въобще, 
пировки непосредствено пречи за осъщбствяване- 
е отправен срещу държа- то на тия мегаломански 
вния интегритет иа ав- сънища на някои влия- 
стрийските съседи.

Значи Виена дава ку- Ри от Виена. Паралелно 
раж или поне мълчаливо с това на дневен ред е и 
поддржа дейността на ра- постепенното, макар и 
зличните десничарско-ре-' предпазливо, доближава- 
ваншистки организации. ве Д° Бон. С всичко то- 
А тогава се поставя въ- ва—да се згеалит ггози- 
просът — Квк Виена циите на Австрия за сме- 
би реагирала на тези ак- тка на нейните съседи и 
тивности ва екстремната Да се домогне до „пър- 
реваншистка десница ако вото; място“ в Подуяав 
тая активност не й беше ско—това е, впрочем Ви- 
нужва? Значи, това пове- енската „формула на ве- 

,дение не е случайно.
Пролетошните избори Но това е политика на 

са могли да доведат до мне погрешни сметки. Такава 
ние, че толерирането на политика, не само че на- 
тези проязи на десницата, рушава отношенията в та- 
от страна на двете пар- я част на света и пред- 
тин в австрийската коалм- ставлява атака срещу ми 
ция • последствие на бор- Ра> но значи и ориенти- 
бата за гласовете иа де- ровка от която най—мно 
сничарските елементи.Но го вреда ще има Австрия, 
изборите са минали отда- В същност Австрия би 
вно, а десницата все още могла да играе важна и 
милват н съзнателно да- положителна роля в тая 
ват подтик на реваншнз- част на света, ако би во- 
ма, макар че това е непо Дила строга политика на 
средствена заплаха срещу неутралност и на активно 
австрийските съседи и с миролюбиво сътрудниче- 
това и срещу мира в, тая ство със съседите. Всич- 
част на света. ко друго' не води към

С една дума Виена на- добро, а самата Аястрия 
стоява да заплашва свои- може сериозно да засегне, 
те съседи, преди всичко По тия причини Югос- 
Югославия. Активирането славия, с раабираемо вни- 
на фашистко-реваншне манне, следи събитията н
1-Т'ГРУПИ е СЪВСеи Р‘* многото негативни прояви 
збираемо в тая светлина, на. австрийската политика 
Преследването на Коруш Тя желае Виена да напу^ 
ките словенци, незачитане сне този курс, защото та- 
на техните нрава, които ка би било най- добое за 
с» гарантирани от држав- всички. ^

СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ
На 26 юли бе открит 

във Виена Седмият све
товен младежки фестивал 
.За мир и^приятелство“. 
който ще продължи до 4 
август. На фестивала у- 
частвуват около 
младежи и студенти ев
ропейски и много други 
страни. От страна на Ю- 
гославия на 
присъствуват 22 члева на 
делегацията както и 200

стивзл Във Виена тези 
дни започна да излиза 
специален вестник на се
дем езика, с цел да води 
кампания против фестьва 
ла. От страна ,на австрий
ските младежи организа
ции на фестивала участ
вуват само членовете на 
.Свободнаавстриска мла
деж. (организация КПА). 

ашш11тшишпш11шшишитшшшшм1йшу
младежи участници. В кул § ОТ НАШИЯ КРАЙ 
турна и спортната част 1 
на програмата. Католнте- Щ ПЗООРН 33 ОТООРНМЦИ

16 000

по фестивала

Ето така наприлика Ви
ена е замислила своята

28® АОПСЛ кШШприема р.алични видове , гр8д се съсгоях, д 
бойкотиране на този фе- ~(„Политика“ — Белград 

12 юзи 1959 г. нителни избори за отбор 
= ницн на Общинското ве- 
| че, а поради това че до- 
= -.сегашните отборницн са 
1 отишли на нови длъжно- 
Щ сти вън от своите избкра- 
| телни места. Новите отбор- 
| ннци са:В Димитровград 
| Ценко Симеонов, служн- 
| тел в Комуналната банка,
1 в Радеина—Васил Цеков,
= в Градини — Еленко Тас- 

увеличени за 10,7°/0, а | ков, в Одоровци — Коста 
със зеленчукови 14,4%. § Гъргов и Аврам Игов, в 
В съобщението се казва, | Цоганово Спас Денков, 
също така, че в земеде- = всичките земеделци—про 
лието е увеличена меха- ц изводители. 
низацията. | Макар че земеделските

Външно търговския ба- I Ра®оти са 8 пълен размах 
ланс на България през I избирателите се стекоха 
първото полугодие на та- 1 и гласуваха за избора на | 
зи година е нараствал за § новите отборници.
35% в сравнение с пър- I 
вото полугодие на мина- § 
лата година. . I

яеско и политическо по-

Съобщение за изпълнението 

на плана за стопанското 

развитие в България
София, 29 юлй.— Цен- 

трглно 
управление при Министер
ския съвет на България 
обнародва съобщение за 
съществяване ,плана за 
стопанското развитие на 
първото -полугодие на 
1959 година. Според тези 
данни стойност на осъ
щественото производство 
през първото шестмесе
чие за 23% е по-голямо

телни политически факто еа забележени, според 
статистическото съобщението, в някои ин 

дустриални отрасли про
изводство на термическа 
и електрическа енергия, 
цвятнета металургия, ма
шиностроенето , и метало- 
прервботвателната проми
шленост, химическата и 
текстилна индустриа, стро 
ителен материал и пр.

Статистическото управ 
ление съобщава, че са у- 

од производството през величени площите засети 
същия период на 1958 го
дина, докато планът на 
индустриалното производ
ство н изпълнен с 101,4%- 
Особено добри резултати дустриални култури са

» *|"|Лг%%Г1Г1/УУ\ААЛ

Височани-бригадирк
личие“. Организациите на мла- 

Обаче, пак според съ- § дежта от района Висок 
общението, в някои кло- § 8 досегашните смени аа 
нове на стопанството нн = младежките бригади са 
са забележенн добри ра- 1 изпратили на Автопътя 
зултати. На първо място 1 46 младежи. От този брой 

строителството и з младежките организации 
търговията, по неизп^л- | иа националното малцна- 
нение на плана. Само пет 1 ств0 са дали 31 младеж* 
окръзи от тридесет са из- Ш ® това отношение наи- 
пълнилн плана по тази I Д°бър успех е показала 
линия. Планът на капита- 1 младежката организация 
ловложенията е изпълнен § от Горни Криводол, която 
само с 71%, а в строи- 1 8 трите досегашни смени 
телството с 88%. | е изпратила 16 младежи

= бригадири—а това значи 
1 че всичките й членове са 

чие нараетнв числото на 1 минали през бригадите, 
онеаи предприятия които | з»щото организацията •*- 
не осъществяват плана. | *а 16 члена.
Официално се съобщава, 1 След Горни Криводол 
че около 33% процента 1 добри резултати е пок** 
от предприятията не осъ- 1 зала и младежката орга- 
ществяват плановете си. | инзация на Долни Крв* 
което е предизвикало на 
държавата щети в стой
ност от 650 милиона лева 
в първото тримеоечие и 
400 милиона лева във вто
рото тримесечие на 1969 
година,

със зърнени храни и ин
дустриални култури, как
то и колективни овощни 
градини. Площите с ин-

идва

ЖЕНЕВСКИТЕ ШИВАЧИ

Във второто тримесе-

1 водол.
На последно място, 8 

1 тоаа отношение, е мла- 
| дежката организация 8* 

село Каменица, която Д° 
сега е изпратила само *• 
дни свой идея на брнгад*'

— Ех, да- нмаше само едва глава, по-лесно щяхме да му 
направим шапка.



БР А т с т В о 3

Известни страни игнорират 

нашите постижения
нови СОРТОВЕ 

ВИСОКИ ДОБИВИ
В разискванията, кон

то се развиха върху до- 
кладв, участвуваха между 
другите- помощник упра
вителя на Скотовъдния 
делови съюз на 
Младен Богичевич, секре
таря на околийския коми
тет на СКС-другаря Све- 
тнслав Попович — Тиле, 
подпредседателя на Око- 
лиския народен отбор Пи
рот—Тодор Велчев и ре-

(Продължение от / етр.) 
37 . трактора повече 
колкото през 
дишната, а помощните ма-

нас са предизвикали гол
ям иетерес у селекторите 
на тия сортова от стран
ство и сега те ни пред
лагат отглеждане и на 
специалния сорт на пше
ница з<а високи предели 
„фурланка“.

А този факт е доста
тъчно доказателство за 
угледа и доверието с ко
ето се- ползуваме като со
лидни производители.

В речта си др. Свети- 
слав Попович измъкна 
между другото, че в бор
бата за спровеждане пла
на на есенната сеитба 
трябва да се стъпи с мно
го трудова дисциплина и 
съзнание за обществена 
отговорност и че нашата 
ориентация не е да ко- 
лективизираме частното 
стопанство, да отнемаме 
земята на селянина, но се 
иска друго —сдружаване 
за организирано високо- 
добивно производство за- 
щото опитът ни показва 
че частното стопанство 
без кооперацията, по ма
териални причини, не мо
же да постигне резулта
ти в производството^ на 
високодобивните сортове.

Съвещанието след това 
набеляза заключенията.

— из речта на СЬетозар Вукманович от
миналого-

(Прхдъчжение от I сто) кои работи върху работ- 50% в сравнение с пред- 
ническите колективи, а на военното производство-; 
някои работи — върху 
комуните.

етически обществени от
ношения, дойдохме до 
заключение, че ако не 
действуват материалните 
интереси при трудовите 
колективи за по-добра 
продукция, тогава неми
нуемо се идва до изоста
ване в стопанското раз
витие и до извпачаване на 
социалистическите прин
ципи и социалистическите 
отношения изобщо. Зато
ва решително тръгнахме 
към поправяне на тези 
отношения. Следейки раз
витието на обществените 
отношения в другите стра 
ни н развоя на стопан
ството в другите социа
листически страни, видя
хме че няма страна в ко
ято да не се е явявал съ- 
щит проблем,само че той 
е решаван по различни 
начини в отделните стра
ни. В Съветския съюз се Ре* труда, а от друга

страна се премълчава ре- 
внзионисткото изопачава
не на тези принципи, кои 
то се провеждат в Китай 
и^които компромитират 
идеята за осъщестявайе 
на комунистическото об
щество, от което следва, 
че разликите по прило
жение на тези принципи 
не могат да бъдат причи 
на за съществуване на

шини които са нужни 
в това производство — 

Другарят Вукманович ка плугове, сеячки, рото 
за, че в редица соци- фрезери, и други маши- 
алистически страни иг- ни са увеличени, по от- 
норират постиженията на ^ношение на миналата го- 
нашето земеделско про- дина за 160 такива. Семе 
изводство или се опи- за сеитбата ще може да 
тват това да тълкуват се осигури из собствени 
със засилване на капи.- извори с малки изключе- 
талистическлте елементи ния, а изкуствена тор ве- 
в нашето село. Подобно че съществува на лагера 
становище се среща и в и кооперациите трябва да 
капиталистическия' печат. , започнат с прекарване- 
ДругарятВукманович под- то му. 
черга, че всеки който и- 
ска да бъде обективен

НРС—

Покрай това съществу
ват редица страни (Китай 
и пр.) които тези пробле
ми опитват да разрешат 
чрез ликвидиране на вся
ка материална заинтере
сованост на трудовите ко
лективи за по-рационално 
производство и чрез на
пускане на социалвстиче 
ския принцип на възна
граждение според труда“.

Светозар Вукманзвич ще види, че повишението
на добива по хектар не 
се постигна от индивиду
ални производители, но

........мшшшшшп... ..

При наличност на всич
ки тия елементи необхо-
дими за организирано ви- 
сокодобивно 
ство в околията е възмо
жно да'се уголемят по 
отношение на първоби
тния план площите на 
пшеница за още 780 хек
тара, а при царевицата за 
още 1.000 хектари, така 
че в следващата година 
ще имаме около 2.000 
хектари площи под висо- 
кородна пшеница, в кои
то ще бъде проведена 
пълна и организирана а- 
гротехника. Ако вземем 
че тия площи при пълно 
применяне на агротехни
ка ще дадат най малко по 
2.006 кг. пшеница повече 
от обикновените сортове 
— на един хектар тогава 
значи полезният ефект е 
4 милиона кг. що значи 
че само с разликата в до
бива ние покриваме де
фицита в зърнените хра
ни в околията.

След това докладчикът 
се спря върху задачите 
които предстоят, като из 
тъкна че за ръководните 
лица в кооперациите, за 
агротехниците и предста
вителите на властта няма 
по-голямо задължение от 
това есенната сеитба да 
бъде спроведена успе
шно в рамките на плани
раните посеви и площи. 
Във връзка с това наро-. 
чно сериозно трябва да 
схванат задълженията си 
управниците на коопера
циите и служителите и 
работниците на същите 
както и органите на об
щините, защото върху 
тях лежи отговорността 
за изпълнението на пла
на на есенната сеитба.

понататък говори, че в 
тази антиюгославска кам 
пания на всички начини 
се опитват да изопачат 
решенията на югослав
ските комунисти за прин
ципите на социалистиче-

производ-

от едрите социалистичес
ки стопанства и че в Ю-
гославия не показа преи
мущество дребното име
ние, а напротив — едро
то социалистическо сто
панство в условията на 
работническо самоуправ. 
ление.

ско възнаграждение спо-

дойде до правилното за
ключение, че в условията 
на несъществуване на ви- , 
соко развито материално 
производство не може да 
се премине към изграж
дане на комунистически 
обществени отношения и 
че затова преди всичко 
трябва да се развие про
изводството за да се съз 
дадат условия към мина
ване на комунистическия 
начин на възнаграждение 
според нуждите. Нужно 
е, колкото се може по-по- 
следоаателно, да се про- ии- 
вежда принципа на мате
риалната заинтересова
ност па трудовите колек
тиви за по-рационална ра
бота. Мен ми се струва,

Другаря Темпо говори 
и за това, че в Съветския 
съюз се предприемат мер
ки за материална заинте
ресованост на колхозни
ците и за въвеждане на 
съвременна механизация, 
докато в някои други со
циалистически страни се 
опитват да проведат по
добрение на земеделско
то производство с още 
по-строги административ
ни мерки с което нищо 

—Нашият собствен опит не може да се постигне, 
доказа, продължи др.Вук- Той подчерта че еестес- 
манович-че непосредстве- твено да водят кампания 
ното включаване на зем- против Югославия онези 
ята в селските трудови страни които прнменят 

че принципално тук ня- кооперации върху осно- сталинските методи, но е 
ма различия между нас вата на примитивна тех- чудно, че ни нападат и 
и най отговорните съвет- ника за обработка на пло- тези страни които при- 
ски ръководители. Наис- щите и материалната не- менят същите принципи 
тнна, съществува разлика заинтеросованост на тру- усвоени от нашата прак- 
в практическото провеж- цОВИте колективи, не до- тика. 
дане на този принцип, по- веде до повишаване, но 
неже в Съветския съюз д0 стагнация на земедел- 
доминирв схващане, че СКото производство и до 
настаналите проблеми мо- недоволствия сред селя- 
гат да се разрешат чрез ните, защото им не доне- 
децентрализация на сто- се увеличение на добиви 
ланското управление на хектар.\ 
икономическите райони 
(съвети на народното сто
панегво), докато ние смя черта, че с новата орга- 
таме, че тевм проблеми нивация на земеделското 
основно могат да се раз- производство на нашата

страна се увеличи с

ЕСТРАДНА ВЕЧЕР НА 
СТУДЕНТИТЕ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

Клубът на Iстудентите 
от Димитровград уреди 
на 2 юли естрадна вечер 
в Градската градина. Сту 
дентите се представиха 
с музикални номера, сти
хотворения, 
и пр. Тяхната иницнятива 
и изведба бяха топло по
здравени от присъства
лите.

И коридорите на ГимнаЗ: ята 
в Димишесв:р. д са Пълни 

с Пшеница,
ненормални социалисти че 
ски отношения меж ду нас 
и Съветския съюз и ня-
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кои социалистически стра дица ръководители и а- 
гротехници от коопераци
ите между които и упра
вителят на земеделската 
коопервцияа „Нишава“ от 
Димитровград —Алексан
дър Васов.

В разискванията особе
но бяха забележими ду
мите на др. Богичевич, 
който запозна присъству- 
ващите с новината, че 
Източните страни между 
които и България, гласо
вито
скостопанска политика и

хуморески

/

ПРОГРАМАТА НА 
СЮК НА ХЕБРЕЙСКИ 

ЕЗИК
хулят нашата сел-1 В Тел Авив излезе от 

печат и вече е пусната в 
отричат нашите огромни продажба програмата на 
успехи в производството СЮК на хебрейски език 
на високодобивни пшенн- в издателство на Обеди- 
ца потайно от народа си нената -работническа пар- 
и срамежливо ис]кат да тия на Израел, 
се снабдят с високодоби- ‘ Книгата е подредена с 
вните семена от нас. Той ‘ вкус и илюстравана | с 
също изтъкна че резулта- фотографии от пленарин- 
тите на отглеждането на те заседания на Седмия 
тияа сортове пшеница у конгрес на СЮК.

На края на речта си, 
другаря Вукманович го
вори и за манифестации
те в Австрия на така на
речените Шваби от По- 
дунавието, като изтъкна 
техния реваншистко - фа
шистки характер и осъди 
подкрепата им од страни 
на Бон н Виена.

Той понататък под-

решат с пренасяне на ня-
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Iсе водеше и борбата в югославската деле
гация. ПрисШш налиШе ош страната друга- _ 
ри издигаха кандидатурата на ТиШо ва член = 
на Изпълнителния комитет на КоминШерна, Щ 
а ПнШницки и Мануилски бяха за кандада- = 
Щурата на Горкия. Посредник в тази борба = 
бе Чивия или Сенко (както Шой бе иввесШен ~ 
на работниците на КоминШерна.) храбър и 
честен революционер, които напоследък бе = 
започнал да изостаия Политиката и да се щ 
занимае,! с изкуството, защото нккой бе му 3 
каеал, че може да стане Първокласен оперен Щ 
Певец. Ние даваме тази кратка характери- з 
стика на човека, които след храброто си 3 
държание и Испания, се ъърна в Съветския з 
ветскип Съюз и бе арестуван к'аШо„шПион‘ на § 
начин какШо ояха арестувани и Пропадна- 3 
ха мнозина честни комунисти и революцио- Щ 
нери, дошли в Съветския Съюз 
нени оШ реакцията в своите страни.

На Седмия конгресИЗ ЦИКЪЛА 
.СТАТИИ ЗА ТИТО“

ОТ ИВАН КАРАИВАНОВ на
се започна войната на -Германия иСпираме с няколко думи на Седмия кон

грес на Коминтерна, защото той е нов и ре
шителен етап в развитието на КП Югосла
вия. Тук ние виждаме едно ново лице, което 
излиза на историческата сцена, виждаме че 
се явява другоря ВалШер, Ш. е ТиШо, отна
чало като секретар на югославянскаШа де
легация, а После маШо кандидат за член на 
Изпълнителния комитет на КИ. Югославян-

годино
ИШалия Против ИсПанскиШа революц.я. Тази 
война се започна По подъл, разбойнически на
чин който овакона воденето на такъв начин 
на вейниШа оШ {сШрана на .ЯаПония. И на 
следниШа 1937 година сама Яайония нападна 
Китай и зае Пекин и Тиенсин, а После зав
ладя и Шанхай.

РъковоДиШелиШе на Коминтерна Предви
ждаха Шива ново ШемПо ни развитието към 
войни и затова поставиха каШо главна за
дача но Конгреса да измени тактиката на 
комунистическите Партии и да създаде Ша- 
канаречения народен фронт.

На конгреса Сталин се яви само При оШ- 
ксиването и После не се _мярна. Пръсна се 
слух че някой оШ делегатите бил заловен, 
че се опитал да направи атентат Против
Сшалина. , _ _ _

Зад кулисите на работата която кипе
те неуморно се водеше борба Против Дими
трова, когото бе издигнала на своя гребен 
революционната вълна и него Проектираха за 
секретар на КоминШерна. Борбата се водеше 
главно от страна на ПяШницни и Бела Куп. 
В борбата помагаше яростно новият шеф па 
кадровото отделение на КоминШерна, Поля
кътКраевски и някои други функционери на 
кадровото отделение и на КоминШерна изо
бщо.

Подго- 3

ската делегация се състои от седем члено
ве. Тук е Валсаер, Ш. е. ТиШо, Бошкович, т. 
е. ФилиП ФилиПович, Шмид, т. е. Благой По- 
ровач, Велич, Ш. е. Лавра Кухар, Железар Ш. 
е. Ива Марич, който е дошел с жена си, ко- 
яШо е вечен негов спътник и още двама ду
ши. За председател на делегсцсяШа е наз
начен Горкия, а ва секретар ТиШо.

СедмияШ конгрес е нов етап в развити
ето на революционното движение‘Ние знаем, 
че 1935 година когаШо еШана конгресът, е го
дина .на завършеЛък на нестабилното равно
весие, което в света се зайочна още от 1933 
година. ЗавршеШъкъШ настъпи неочаквано, И 
край на ПрехваленоШо от реформисшите ра
вновесие тури фашистка ИШалия с завладя
ването на Абисиния, което означаваше и у- 
гроза на морските пътища на Англия. Със 
завладяването на Абисиния започна военна
та акция на фашизирцниШе сШрани и разви
тието тръгна към война с бърз ШемП. В 1936

Именно Сенко обясни на &делегацията 
Позицията, която заемат По въпроса за оП- Е 
ределянеШо кой да бъде член на Изпълнител- ~ 
ния КимиШеШ, Мануилски и ПяШницки. И де- 
легицията се съгласи, да не се маели, че тук 
има някиква борби Против Горкия, да бъде 
Поставен Горния за член на Изйълкома и ва 
кандидат ТиШо. Трябва да се каже, че име
нно По Предложението на другаря Димитров 
бе направено компромисно Предложение — = 
Горкия да бъде не член, а само кандидат, а щ 
ВалШер стана организационен секретар на щ 
Партията. Влиянието на Горкия бе още 
лямо, защото него открито защищаваха р 
Поменатите вече две личности.

I

го-

Другаря Тито През 1918 г.

На фона на голямата борба която се 
водеше, ням свидетел на която бе и Барбюс
и ма която той и стана Първата жертва, _
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Другарят Тито Постоя още известно вре
ме след конгреса, за да обиколи с делегаци
ята Съветския Съюз и след това веднага за 
мина за 10 ославия.



БРАТСТВО4

Босилеград строиНОВО КОЖДРСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ
Комунално занаятчийско 

лредрИЪтие в Босилеград

ПРОБЛЕМИ 

и перспективи
По улица .Георги Ди- И Босилеград напуска квадратни метра жилищна 

митров* ^Босилеград вля- старата ориентировка но- площ. 
дее строителна треска, вите здрния да се повди- Строи се здание за око- 
Камиони постсяно кръс- гат на периферията. Та- лвйски съд с изполавае- 
то сват улицата като дона- юива здания има в ули- ма площ от 245 квадратни 
сят строителен материал цата към Райчиловци, но метра, 
или отнасят изкопаната те малко допринасят за ще бъде построен 
пръст. Никнали са строи- по — хубавия изглед на модерна поща ** * И
телнн обекти в центъра града. , -Г
на -града. Мнозина рабо- „ постройката на тези
тници от Босилеградско СтР°и се ново жили' здания бъ^г изра-
това лято строят собстве- Щно-търговско здание зходвани 70 милиона 
ния си град В главната с-помещенкя за модерен нара. Строителните рабо 
улица ще се‘издигнат .но- магазин и дванадесет ком- 
ви и модерни здания, кои- фортни квартири. Квар- 
то ще украсяват града, тирите ще имат по 54

чака. Да чака по рен
табилно решение. От де
кември миналата година 
тук се започна с прера
ботка на овчи кожи... 
Ц).Този кожарски цех бе
ше в състсва на занаят
чийското предприятие 
.Свобода“. Производство 
то растеше ^съпровожда- 
но от любопитството на

От лявата страна на пъ
тя за Димитровград, пре
ди да влевеш вЖелюша, 
ще забележиш хубаво е- 
дноетажно здание което

През август месец 1958 
година в Босилеград се 
основа комунално;занаят- 
чийско предприятие. Всъ
щност, към съществува
щото електрическо пред
приятие се присъединиха 
някои занаятчии и се съз
дадоха нови цехове: сто
ларски, тенекиджииски и 

желюшани, които гледаха дъскорезница. Столарите
произвеждат строителен 
материал и мебели. Тепе-, 
киджинте произвеждат те 
некиджийска галантерия 
и съответни материали 
за новите постройки в 
града. Според исказвани- 
ята, на Милачко Констан
тинов, директор на пред
приятието,'основни проб 
леми за сега са следните: 
недостиг на трудови по
мещения. Ако те бяха на 
лице предприятието би 
могло д.а разгъне по-ши
рока деятелност. Същес
твуват изгодни условия 
за сключаване на добри 
сделки с предприятията 
от другите места. За се 
гя, об че, предприятието 
не е в състояние да склю
чи такива делови връзки.
С разрешението на този 
въпрос предприятието би 
се разширило и бл могло 
да приеме и нова работ
на ръка.

В предприятието се о- 
бучагат и 8 ученика. Те 
посещават Стопанското 
училище в Босилеград.

ди-

ти провежда спецмялен 
отборна Общината. Пред
вижда се и постройка на 
детска градина и модерен 
хотел.

как пред очите им израс
тва^.фабрика без кумин“. 
Цехът се разширяване и 
прерастна в самостоятел
но предприятие „Брат
ство“. „Братство“ взе за 
своите

Босилеград строи... Той 
постепенно променя св«- 
ята физиономия. Вместо 
старите низки къщурки 
се явяват нови модерни 
здания.

ДАЛЕКОПРОВОД ДО БОСИЛЕГРАД
'Босилеград се снабдя- през 1928 година. Днес 

ва с електрическа енер- тя не е е състояние да 
гия от местната електри- задоволи иуждите, а още 
ческв централа градена повече утре когато на-

растне стопанската дея
телност на Босилеградско. 
Затова се работи вече 
върху постройката на да 
лекопровод от Върла II 
до Босилеград. Трасето 
за далекопровода е вече I 
готово, локацкята на трн- 
фостанцкята определена, 
та се очаква наскоро да 
се започне с поставяне на 
стълбовете. Работите око 
ла далекопровода ще про
веде Електро-стопанскьта 
общност на НРС.

С получаване на мощен 
източник наелектрич*ска 
енерг> я Босилеград ще 
пристъпи към изпълнение 
и на други запланувани 
стопанско промишлени ме 
роприятия.

производителни 
нужди н сивото здание 
ва някогашната община. 
В двете здания до -края 
на годината трябва да се 
обработят 545 хиляди- 
квадратнн метра овча ко
жа. Стойността на пред
видения брутопродукт въ 
злиза на 60 милиона дин.

В -новото предприятие 
работят 35 работника. 
Процесът на производ
ството почива върху съ
временни н.ачала. Четири 
от тях са висококвалифи 
цнрани. Работилницата по
степенно прераства в фа
брика — фабрика без ку- 

В това здание днес ки- мин, без черен дим. Това 
пи живот, тука някога тук не е нужню. Произ- 
беше маслобойна. До вче- водствого на различни 
ра, така да се каже, в не- кожи за балтони, капи за 
я се намираха предмети ръкавици и други артику- 
и съоръжения които па- ли за кожната галантери- 
помняха на това произ- я се произвеждат с без- 
водство. Кооперацията от шумни машини — чрез 
Желюша разполагаше с вода и различна химичес- 
това здание, но не про- ки вещества. В зданието 
извеждаше .зехтин поне- на старата община, край 
же го имаше на пазаря пътя, отекват ударите на 
колкото щеш. Коопера- чуковете. Това предпри- 
цията по-късно се присъ- ятие което „вчера се съз- 
едини към Димитровград- даде“ трябва да осъщес- 
ската кооперация „Ниша- тви до края на годината 
ва“, а зданието остана да бОмилиоаа динара. М. Е.

Политическо-разяснителна
дейност

РАДИЧЕВЦИ. — На 23 
юли се състоя събрание 
но земеделските стопани 
Говори Славчо Сотиров, 
подпредседател на Общи 
нския отбор в Босилеград, 
зя новите мероприятия в 
земеделието, а с цел да 
се подобри земеделското 
производство.

Г. РЪЖАНа. — На 24 
юди тук се състоя съве
щание еъс земеделските 
стопани по отношение на 
предстоящата мериниза- 
ция и разграничение на 
пасбищата. Съвещанието 
водеше агрономът В. За
хариев от Босилеград. .

\
-ч

V.

привлича 
минаващите. Зданието е 
отдалечено стотина метра 
от селото и около него 
владее тишина. Така по
не се струва на минава
щия, но не е така.

погледите на
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Изглед ст Босилеград

ВЕЛИКА И ХУМАННА ЗАДАЧА
(проблеми на болницата в Босилеград)

задачи които не са в тя 
хна компетенция; те 
работили в различни от
деления, а за това не са

На 21 юли т. г. се състоя 
в Бзсилеградсюата болни
ца съвместно заседание 
на Комисията от НОО 
Враня с персонала на бол
ницата и с Управителния 
съвет на същата. Този фо
рум трябваше дя разисква 
за ргботата на този здра
вен център и за някои 
недостатъци в работата 
му, които бяха з [беляза
ни през последно време, 
и зарад които беше из
пратена от Врзня коми
сия, която да разгледа 
работата ва болницата. От 
името на Комисията се 
изказа д-р Паламаревич, 
упрщител на Общата бол
ница във Враня. Той, пре
ди всичко изтъкна

нз Управители я съвет да 
редуцира санитарните ли
ца и подчерта, че една 
болница с малко лекари 

получавали добавъчни на трябва да има голям брой 
които по закона имат пра
во, докато някои други 
л - ца са получавали доба 
въчни повече откслкото 
им следва; в болницата

вен център. В заключени
ята се подчертава, че пре
ди всичко трябва да се 
пристъпи към снабдяване 
на болницата със нужвн- 
те съоръжения, да ое пре
мине към по-добра орга
низация и по-голям об-

са

Малка „нгднщш т стри66 санитари.
Д-р Стайкович, член на 

Комисията, .говори за вя
кои организациони слабо- ществен контрол, да се 
сти в болницата, за рабо- увеличи персоналът, да 

не е допускано да се ра- тата и пропуските по ра- се пристъпи към органи- 
звие градивна критика; зличнитеотделения иосо- зиране на превеьтнвна 
съществували са ежби ме- бено изтъкна, че е за служба, да се работи за 
жДУ лекари които са се учудване факта, че бол- по-голяма самостоятел- 
пренасяпи и на сянита- ницата е осъществила спе- ност на управлението в 
рите, а всичко това е съз- стявзния на храва. На- болницата, да се 
дало неприятна атмосфе- края той изтъкна нужда- 
ра, която подкрепена от 
приказките на чар-шията

Големият „Икарус“, пълен с 
пътници тръгва »я Боселеград. 
Зад кормилото е шофьорът Мит
ко Колев, а край «его кондукто 
рът Асен. Площадката е. изпъл
нена с официална поща и раз
ни частни поръки — хора сме, 

да се прави? Трябва да 
се'услужи ва хората.

Пътниците приказват за бе- 
рикета н се хвалят, че са ку
пили евтин зеленчук във Враня.

До Вранскд Бавя пристигна
хме незабелязано. Оттук се тръ
гва вече вагоре по склоновете 
на Бясна Кобила. Автобусът 
бумти и полека се възкачва. Из 
един завой се влиза е друг за
вой и все нагоре, все по-стръ- 
мно. Онези които за пръв

какво

повди
гне авторитетът на Упра
вителния съвет, да се на
значат нови лекари 
мощници и пр! От името 
на Общинския отбор го- 

подпредседателят 
Сотиров, 

то изтъкна, че общината 
е правила всичко възмо
жно и че и занапред Та
ка ще бъде. На болницата 
ще се създадат, колкото 
се може по-добри усло
вия за работа. Обаче, ка
за той, органите на на-

та от организиране на пре- 
вентсвна служба в града 

се е превърнала в същин- и от организиране ва ам- 
скй проблем за болница- булаторна глужба 
та, Готвачката изтъкна, че

и по-

в села
та Любзта, Лисина и Тлъмиголя

мата и хуманна мисия на 
хората които

вори
но. Той каза че Управи- Славчо 
телният съвет трябва да 
води здрава кадрова по
литика, да приема лекари 
които по-дълго ще оста
нат на работа, а не слу
чайни печалбари. Също 
така изтъкна, че е нужно 
общината чрез стипенди- 
ре.не да подготви средни родната власт 
кадри за болницата. В по- да бъдат равнодушни към 
нататъшното разискване известни слабости които 
д-р Паламаревич говори се явяват в болницата и 
и за родилното отделение те и занапред ще се б*р- 
като изтъкна, че все още ят против такива явления, 
е малък броят на жените Той подчерта значението 
които използват родилно- на болницата за Босиле- 
то отделение, а това от градско и са обърна към 

СТр8На говори за здравните работници с при 
е п* ТаТЪЧНата 3ДРявна зив да направят всичко 

Р та сред население- възможно за превъзмо-
те’ПгГ^°8аЧеакушеркн' сегашните
навили ’не Са в1,зта-• слабости. Общината ще 
ните жени «КТ « бремен' направи всичко възможно 

И "Р‘ ® ПР°- от своя страна за назна-
отъделението то се изкачаа*яСЪ^е1ЦаНИе' ' ч,ване на нови лекари и 

за гръдоболни. Добави и членове на Комие ДРУГИ то лск,ри от Ьосилеград- 
че санитарите в бол Упцавителииа е ЯТЗ И ско-стнпендисти на Об- 

ницата са малочислени и анализипатя пел Т’К‘Т° Щината* които за по-дълГ 
че трябва да се вземат блеми ия бпл Д 43 про‘ пеРиод останат в Бол- 
мерки тяхното число да своиха заклюЛ?“™ и У‘ ницат* и КОНто с своята 
се увеличи. Д-р Палама- имат з. цел да се’по!? Р*бот* подобрят рабо- 
реви, осъдя политиката бРи рабо?а?а този здр»: 'този здравен цен-

и на нея са възлагани стра
нични длъжности ка-работят 

в този здравен център на 
Босилеградско. При скро
мни средства и неудобни 
съобщения, те 
швалн великата си задача 
да бъдат пазители 
родното здраве. В про
дължение той говори и 
за някои слабости & рабо
тата: в колектива с 
белязани личнн.ежби, 
то пречат на всекиднев
ната работа; има 
когато персоналът е гле
дал свои

и чепът
пътуват, с непокойство се раз
питват за способностите на шо~

г- у.™ ^

“ти
гледве живописната пинвнск^^бласт "изпъ^ненТ Ч°ВеК П°'

г»;глгу1г,Н:“-»-р" ‘
град, Сега спирачките имат работа. И 
пак надошли планински 
път. Шсфъорът, 
със цигара, която 
ято стон залепена

тя зарад това е закасня- 
вала с готвенето и не 

да пвдържа 
нужната хигиена в кухня
та. Когато тя отказала да 
изпълни едно нареждане, 
което не е било иа мястото 
сн, е била наказана с нама 
ление на 

След като

Шоср1ьоръ’П М. Колев
е могла

са изър-

на на

не могатзаплатата с 10 %. 
персоналът 

напусна съвещанието ос
таваха членовете ваКоми- 

слулаи сията и

са за- 
кои-

членовете на Упра
вителния съвет. Д р Па
ламаревич отново изтъкна, 
че не трябва да ре допу
сне санитарите в известни 
случаи да провеждат те
рапия. Каза че това 
длъжноста на помощник 
лекарите. Той остро крити 

към кува Управителния
персонала и го повика на за това, че санитаоите не

П° м самоотаеРжена са получавам^ добавъчни 
работа. Изказаха се след за работа в 
това и санитарът Христов, 
както и готвачката ДжоЬ- 
джевич. Първият т 
за някои неправилни 
стъпки на Управлението 
на болницата: на санитари- 

=*=- с® възлагани и такива

за да_ 
си почит интереси, а не 

интересите на болните; 
известни отдели 
ницата не са

пътни-
спускане към Босилс- 

пак завой след завой
вввмате/ев3' гпБ° ИЗР0ВИЛН *Убавня внимателен, спокоен, със здрави »ъпе
върху уУстТНит!Тму“УТлСЛаГа В У°Тата н к°-‘

да си спомня за филма Напиши ^аЗИ ,сцена “е накара 
■то карат тук автобуса” всеки дневно Ш'ф(’орите' к°-
кновеаи подвизи. Когато п р и сти г вГх мг н "г н ап п р а в я т н'°би- 
слезе да се валие вода в да св отдъхна М»тко
еио. Трудният път е измиват н автпл^Д' Нататъ,( 0 вече ле- Боснлеград. ■"“«ват и автобусът по-леко се носи към

на бол-
уоедени 

както трябвя; в известни 
отделения липсват някои 
съоръжения и пр. Накрая 
той ^отправи апел съвет

В Босилеград юрата 
■естанци, срещат се с

телвост ■ похвалаГ 10ито *»еаужват првзна-

М. Мтаденов

това,
говори

по-
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Димитровград:
СНАБДЯВАНЕ Може и по-добре „ВЪЛШЕБНО“

СЕМЕ
с овошия и
ЗЕЛЕНЧУК.

Тая година е много бла- менти ще ни обяснят за
що пазаря в Димитров
град по-слабо е снабден 

ни стра- с овощия и зеленчуци и 
н« са справително голе- защо цените са по висо- 
ми и това добре се от- ки в сравнение с цените 
разява върху снабдява- в Пирот, 
нето на пазаря и върху 
цените. През тоя сезон, 
да разлика от миналого
дишния, някои зелеичу- С ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕН- 
коан култури пристигна- ц>к ОЩЕ НЕ Е РЕШЕН
2. “яГс° нещо пТнс" КАКТО ТРЯБВА-

Вършитбата вече завърши. Хамбарите се напълниха 
както никога до сега. И не само те, но и училищата. Хора
та приказват, коментират... Някои казват .годината беше 
такава!* Забравят че и по-рано е имало „родни години“ а 
никой не е можал да се похвали с зърнодобнв от 4000 — 
6000 килограма от хектар! Други казват — „Семето... 
вълшебно! Това е особено семе!'- Така приказват днес хо
рата. Обаче, не трябва да. се забравя онова най-важното: 
такива високи добиви получиха не индивидуалните произ
водители, но онези които се сдружиха с кооперацията. Зна 
чи не е въпрос само за доброто семе и добра година, но и 
за добрата агротехника, която се проведе благодарение на 
кооперацията н нейната техника която стоеше на располагане 
на производителите сдружени с*юоперацкята. Никога досега 
земята не е орана както сега, никога не е наторена както 
сега, никога пшеницата не е била под постоянния надзор на 
аграиома както сега1 Ето в какво се крие „вълшебността" 
на новото семе! Не е то вълшебно само по себе си, а само ч 

обработва на кооперлтивни начала. Това днес открит 
то трябва да се каже защото наскоро ще започне есенната 
сеитба и числото на сдружените с кооперацията земеделсхн 
производители трябва значитело да се увеличи. Това ще 
потаърди и фахта, че селяни които частно дойдоха до сорт- 
ните италиански семена не постигнаха такива високи доби
ви. С други думи: частният земеделец^със своята скромна 
техника и оъе скромния си опит и покрай „вълшебното'- се
ме не е в състояние ар постигне по-значителни резултати 
в подобрение на земеделското производство. Същото поло
жение срещаме и в овощарството, животновъдството и пр. 
Подобрение на земеделското производство може да се по
стигне само чрез сдружение на частните проивводвтели с 
кооперацията. Това особено добре показа тази година н тя 
нлверно щл отвори очите на всички онези производители, 
които с известно недоверие гледаха на кооперация и които, 
се съмняваха в полжителните резултати. Значи, успехът на 
тазгодишните производители не лежи във „вълшебиостта" 
на семето а в кооперативната обработка на площите, в при 
ложеннето на пълната агротехника, която може да обезпе
чи единствено кооперацията.

му до града, той би бил снябдява града с месо и 
в състояние най-бързо да хляб, неговата роля в снаб- 
иаася тези произведения - дяването с овощия и зе- 
на пазаря и да определя ленчук е незначителна. От 
цените на тия произведе- канцелариите на предпри- 
ния, но с малките коли- ятието се чува, че то е 
чессва, с които той изли^ предоставило тая грижа 
за, не може да бъде се- на земеделската коопера- 
риозен снабдител на па- ция.
заря нито пък винаги да Димитровград, като ма- 
определя цените на ово- лък потребителен център, 
щията и зеленчука. През няма сметка да предви- 
тези дни расадникът из- жда вложения за изгра- 
несе по-големи количества ждане на топли лехи ко- 
домати и това се отрази ито би давали достатачно 
върху цените. (Те бяха зеленчук в ранните дни 
намалени за 50 процента на пролетта, но едно из- 
почти.) купуване на такива прои-

Земеделската коопера- зведеиия от производите- 
ция „Нишава“ участвува лите, в течение на цялата 
в снабдяване 10 ив града година, е съвсем на място, 
с тези произведения само Тая работа би трябвало 
с 20 процента, което зна- да провежда земедел- 
чи една пета част от ну- ската кооперация, 
жното количество, но и А в ранните дни на про- 
нейното учистие в сняб- летта и лятото, когато тия 
дяването с този процент произведения липсват на 
не е постоянно, защото тя пазаря и в производите- 
изкупува тези количества лите от Димитровградско, 
от производителите, а не .би могло да се органи- 
ги произвежда сама, нито зира внасяне на овощия и 
се явява като организатор зеленчук от познатите 
на едно по-широко зелен- градинарски райони на 
чуково производство в Нишавско и Поморавия. 
близките села.

Трябва да се вземат под 
внимтние и климатически
те и други условие кои
то в Димитровградско са 
по други от условията 
в долните райони на ни- 
шавската долина.

Всичко това може да
ни обясни, защо пазарят _ 200 ХА ОРЕХОВИ НАСАЖДЕНИЯ —
на зеленчуковите прои
зведения още не е орга- Земеделската коопера- па до Г. Тлъмйно на разс- 
низиран солидно. Но това ция в Д.Тлъмйно се пол тояаие 12 км. са разположе 
не е всичко. зва с името иа една от ни ореховите насаждениа

ндпрдврнп най—активните коопера- които възлизатна 200 хе- 
КАКВО с. НАПРАВЕНО ции в Босилеградско. Тя ктара. Площите, до вче- 

ДОСЕГА И КАКВО има хубав и претставнте- ра пушинтцк, сега са кул 
МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ лен Кооперативен дом с тивирани и от тях след 

Компетентните фактори редица помещения и мо- няколко години се очак- 
от Димитровградската ко- дерен садон със сцена, ват невиждани добиви на 

Димитровград не раз- муна се опитаха да ра- който може да прибере орехи и фураж за изхран-^ 
полага с центри за орга- зрешат въпроса за снаб- повече от 500 посетите- ване на добитъка. Превъ- 
низирано производство на дяването с ангажирането ли- Обаче, славата на Д. змогаати са всички съм- 
градинарски култури,с из- на търговското пведпри- Тлъмйно се дължи на то нения на селяните, с ме- 
ключение нарасадника при ятие „Търгоисхрана“ ко- ва1 че те решително тр- сецн се е раоотило и у- 
Желюша, който между ято снабдява града с ме- гнаха по пътя на създава беждавало и днес резул- 
другото отглежда и зе- со и хляб. Нодокато не на модерно овощар- татите са налице. Благода-
ленчук Поради близостта това предприятие успешно ство. От Бранковски мост ренге на оранта и изкус- 

1 ' г твените торове днес това
са тревисти терени с хил
яди орехчета. Коопераци
ята и агрономът Васил За 
хариев заслужават всяка 
похвала. За тая си и дру 
га дейност в кооперация
та управителят на съща
та, Кроне Станков е ста
нал носител на Медалът 
на труда.

Кооперацията, в сдру
жение с частните произ
водители, е повдигнала 
плантажна овощна гради
на на площ от 50 хекта
ра. Отглеждат се ябълки 
„Ионатан“. Съществуват 
и малинови насаджения. 
Тлъминчани се гордеят 
със своята овощна гради 
на. За същата те са по
лучили награда от Съюза 
на земеделско— горските 
камари в стойност от 
300.000 динара. С оглед 
на бъдещите нужди коо-

приятиа за добрия родна 
овощия и зеленчук. До
бивите в цялата

то е

.ВЪПРОСЪТ ЗА СНАБ
ДЯВАНЕТО НА' ГРАДА

Председателят на Об
щинския народен отбор 
в Димитровград, Кирил 
Ташков, във връзка 
ва заяви, че въпросът за 
снабдяването 
решен, макар че в тая го
дина, по отношение на 
изминалите, пазарят по- 
добре е снабден с тези 
продукти—качествено и 
количествено. Колкото е 
до цените те би могли 
да бъдат по ниски за 10 
до 15 процента от сетно
то им фррмиране.

ки щени, но не съвсем 
стабилни. Например це
ните на доматите в нача
лото бяха 200 динара, а 
сега, само един месец по 
късно, цените се движат 
към 20 динара. Такива тен
денции за снижение на 
цените, с незначителни 
колебания в отделви мо-

ахо се

с то-

не е още

менти, не са изненадващи, 
а са резултат на количе
ствата на овощчята и зе
ленчуците на пазаря. То
ва поюжгиие е каракте- 
рно и за пиротския па- 
аар.

Но в това отношение : М. Мл.
овощният и зеленчуков , 
пазар в Димитровград има 
някои свои специфично- 
сти. ДЕЙНОСТ НА ОБЩАТА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 

.НАПРЕДЪК“ В ДОЛНО ТЛЪМЙНОНяколко характерни мо

11 И ЕЗаораване 

след жетва
.П !

ПОДМЕТКА (Преораване)' 
на стърнищата се извърш
ва независимо от това ка
къв ще бъде слепващия По
сев. Същата трябва да се 
извърши веднага след жеШ 
ваша и то на дълбочина 
от 3—12 см, тъй като то 
гава в Почвата се намира 
влага а оранта може да 
мине лесно. С тази оран 
горния слей на Почвата се 
разровка с което се Прекъс 
ват капилярите По които 
се ивкачва водата от дол
ните Почвени слоеве и' из
паренията на влагата в 
Почвените слоеве се огра
ничава. От друга пък стра 
на Подметката Позволява 
Падналата дъждовна вода 
По-лесно да Прониква в Поч
вата, ващоШо горния р'авров 
кан слой я Приема каШо 
гъба,

Чрев Подметката се уле
снява и борбата срещу Пле 
велите тъй като с изора
ването на горния Почвен 
слой много оШ Плевелите 
се Пререзва Ш, вследствие 
на което не могат да се 
развият до край и да да- 
дат семена. А семената на 
ония Плевели които сз уз
рели и са се изронили По 
Повърхността Преди или 
При жетва се заравят При 
Подметка, Поникват в Поч
вата и с есенната дълбо
ка оран се унищожават.

Освен това чрез Подмет
ка на стърнището и всич
ки останали органачиски 
вешесШва се заравят в Поч
вата гдеШо има Повече вла 
га и гдеШо лесно угниваЮ, 
разлагат се и се Превръщат 
в хранителни за Посева ве
щества
- Най-сетне, ПОлзаЯа оШ 
Подметката е и тази, че с 
нея се .улеснява понататъ
шната Подготовка на Поч
вата за есенната или Про
летна оран. ПодмеШнаШа- 
Ша нива има достатъчно 

която позволява об
работката и През сухи е- 
сенни дни каквиШо При на
ши условия имаме доста 
често.

Прейоръчва се всички ве- 
меделени Производители да 
Проведат тави агротехни
ческа мярка която ще до
принесе, Покрай останало
то, да увеличат своето зе
меделско Производство За 
това Преораване сега съще
ствуват благоприятни ус
ловия. Г.

перацията стипендира ед
ин земеделски техник.

Кооперацията работи и 
за подобрение иа живот
новъдството, като се гри 
жи за набавка на добри 
породи животни—особе
но свине и едър добитък 
Тя има собствена разпло
дна станция с пастув и 
бик „Монтафонец“ За ну
ждите на животновъдите 
е построено водопоили- 
ще в местността „Бела 
вода“. Кооперацията съ
що така изкупува едрия 
и дребен добитък от про
изводителите и се грижи 
за неговия пласмент.

Кооперацията е осъще
ствила през 1957 година 
оборот в стойност от 26 
милиона динари, преа 
1958—31 милион, а само 
през първото шестмесе
чие 1959— над 20 милио
на. Тези цифри говорят 
за повишаване на покупа
телната мощ на коопера
торите. Битовите условия 
с? подобряват. Носията 
вече е изчезнала. Къщи
те на селяните са снабде
ни с модерна -покъщина. 
В селото има четири ра
дио—апарати. Само през 
1958 година коопераци
ята ?е осъществила чист 
доход от 1 600000 ди-

На димитровградския Пазар

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ В СЕЛО КЛИСУРА

Някога, и то неотдав- ние аа полевъдното и жи- много, кооперацията е на- 
на, Земеделската коопе- вотновъдно производство мерила правилна посока 
рация в Клисура имаше Макар че върху сдру- и занапред тя ще стане 
само няколко дюканчета жението на частните зе- влиятелен фактор в ор- 
в Клисура и околните се- меделски стопени с коо- ганизацията на земедел- 
ла, а 3.700 члена. След перацията не е направено ското производство. БАН 

1956 ---------------------- ;------реорганизацията от 
година тя започна да се И във Висока-„Талнанка“ориентира към повишава
не на полевъдното м жи
вотновъдно производство 

Резултатите все още 
са скромни, ио не са за 
подценяване. ^ Коопераци
ята има вече нови поро-

звикват голям интерес за 
.талианката* и във Висока. 
Хората вече поставят въ
прос как ще намерят се
ме за идващата сеитба.

Всичко това, обаче, 
трябва да заинтересува 
най-напред земеделските 
кооперации и техните спе 
циалисти които са приз
вани да указват помощ.

Талианският сорт пше- 
която тая годинаница,

даде огромни добиви, не 
е отглеждана във Висока, 
заради климата и услови 
ята комто нейотговарят. 
Все пак и Висок си има 
този сорт пшеница във Ви- 
сочка Ръжана, Славиня и 
Изатовци. Някъде самите 
селяни са засели тия ви- 

а в

ди животни, нарочно 
свине, а край селото, в 
местността „Беглик* на 
площ от 5 хектара е за
садена овощна градина,, 
която наскоро ще се у-
велмчи с още 5 хектара сокодобивени зърна, 
площ. N Изатовци това е сторила

Мелиориране на пасби- полевъдната ферма на зе- 
щата около Клисура пред меделската кооперация от 
ставлява още едно дока- Каменица. '
зателство за новата ори- Очаква се добивите от 
ентировка на коолераци- нея да бъдат значително 
ята. Над 50 хектари площ по-големи от тия на обик 
са готови, а през след- новените сортове, които 
ващзта година ще бъдат се отглеждат в този ра- 
мелиерирани нови площи йон.
Това ще бъде още една Високите добиви които 
крачка към .подобрение се получиха в нашата 
на условията за повише- страна тая година, преди

РАБОТНИЦИ — ЖЕТВАРИ 1влага,

На 9 и 10,юли всички 
работници от Тютюнево
то предприятие .Нишав- 
ско долина* — клон Ди
митровград, се отзоваха 
на призива на земедел
ската кооперация и на
родната власт й участву
ваха в прибиране на пше
ницата от италиански сорт. 
Те работиха неуморно

от 5 часа да 20 часа и 
показаха много добри ре
зултати. За това бяха 
похвалени от представи
телите на Общинския от
бор и Общинския коми
тет на Партията. Покрай 
указаната помощ работ
ниците имаха възможно
ст да се запознаят с то
зи сорт ппшеница.

№

щщ ш
нара от която сума 
1000 000 ( изразходван за 
завршване на представи
телния Кооперативен дом.Г.

1
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ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ОТ ВИСОК-АКТИВЕН ПОМОЩНИК В ОБЩЕСТВЕНО 
ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СЕЛАТА ОТ ВИСОКА

един полицаи, един общински 
служащ... и мвого млади хора1 
в безпътица които, чезнеха дл 
размахиат снагата си в полезна 
работа, но никой пе ги търсеше.

Над Брайковци, в спусна
лата се сянка на Вндлич, снпе 
ят цели комплекси „еспарзета“ 
която дава добро семе н много 
сено, а не иска много работа. А 
там през реката, къдсто земята е 
попитома-в „Барйе", „Къвдина 
бара“, зарудняла пшеница и 
модра царевица, хубаво окопа
на .. и стопроцентно меринизи- 
ране, и схващане, че старото 
стопанисване може би е разго
нило децата им от нивите, кои
то не даваха хляб „до Велик
ден“... Да ли кооперацията ще 
съумее да прочете1 изписаното 
на лицата търсена на новото? 
Тогава би тръгнала и тя, като 
мвогото други, начело на бор
бата за повишаване па произ
водителността ка земеделския 
труд на селянина който векове 
— сам, без средства н без зна
ния се е мъкнел из нивята меж 
ду Вндлич и баирите отвъд.

Оелвто, стиснато межау ре 
ката н отвесните оклоновс на 
Вндлич, почива без.иодво^ м пу 

обедните часове. Хората 
косите и вилата из телните болести н особе

но с туберкулозата. Гру. 
пата на икономистите ще 
осведоми хората за ико
номическото развитие а 
икономичиските 
леми на нашата

СТО в През лятото—познатия разправят... 
период на ваканции и го- — Във всичките села 
дишен бтдих—васелени 
ето на височките села ед 
ва ли не се удвоява. Ма
са ученици, студенти, у- 
чители и всички видове 
служители и работници, 
родени във Височкия к.р'8й, 8 юли..,
идват да помогнат на сво

раемахват 
„Барйе*, а младите и „учените , 
ако не са с тях, с* някъде из 

халите на Фа-
★ еднакъв интерео за ново

то. Защо тогава органи
зирано не настъпим?-ка
заха
ветните работници ..

Събранието стана на

Край селото, скрита между 
върбите и увехнали овощчи, 
безмълвна и руинирана тухлар 
на — частна. . кооперативна... 
самостоятелна... и сега вичня, 
полусрутенл, в застой.

— Няма кой да работи. 
Младите си отидоха... Не възра 
зяваме на обясиепието, но се 
замисляме колко точно.стовл: 
да ли вямл кой дл работи в 
едно предприятие, единотвепо 
но рода си в долината на Ви
сочина илн недостига не що 
друго-организация, кредит, но
ви машини..., нли има някаква 
грешка в стопанските планойе 
на общината или кооперапятл?.

Мирно съснат косите в бай 
зките ливади. Здрачевината по
ема от къи Виллич и носи ве
черна прохлада. Селото оживя
ва, едрее. Из прашния селски 
път — шаоени рокли на виши-: 
ткн, студентки и ученички, чие 
ти беаи ризи на мъже, немирни 
малки деца и разговор шумен 
и игрив ту български, ту сръб 
ски и най-много шопски — за 
прочетена книга, за големите 
откоси, за руйните жнта и за 
жътвата ктято ги очаква, макар 
че са на почивка...

От склоновете на виллич 
— невеща свирня на цафара 
претича тъмнината. .

канцелариите » 
бриките на -Републиката, защо- 
то много малко хляб имаше ни 
кога за хората н трудеи бе жи 
вотът на непросветените. .

Нагърбен кожух, в лятната 
жега, тръгнал към моста:

— В далечно време се жи
веело с приказни за дяволиите 
на разпопа-дядо Апгслко, 
седевкнте, на които до зори де-

студентите и прос- проб-
* С.ТР»-ня, а групата на бъдеща, 

те агрономи ще аапознае 
Резултати: Създава се хората с предностите на

ите и да ся цочинат от сдружение на студенти, изкуственото оплождане
учене нли работа. Тогава учители и ученици с цел на овцете >и другите жи-
селата оживяват, пълне- да указва непосредствена вотви и с достиженията
ят, стават по-активни, помощ в работата ва об- на нашето полевъдство
по—весели... ществево—политическите след интезивното прила-

и културни организации, гане на агротехническите
на стопанските предприя- мерки в обработването н»
тия и на височкия човек, площите, като с това ще

Веднага бяха записани подчертаят ауждата и сел-
90 члена от които: 26 сту- яните от Висока в сдру.
денти, 30 учители и 34 жение и под ръководст-
ученика и избрано упрви- во на коопергциите да за-
телно тяло от девет ду- почват борба за по високи
ши, с председател Сини- добиви,
ниша Нейков, студентко Юристите имат друга 
биология и секретар Йо- задача. Те ще помогнат 
ван Васич, просветен ра- на кооперациите в изра- 
ботиик. - ботка на решения и пра

вилници, а същевремено 
ще запознаят населението 
с новите закони. Ученици- 

Планът на работата на те и просветните работни- 
тереса на „кореняците“ и Сдружението е сбимен и

със

шМШ ШЙШ, Обичат старите хора с 
часове да приказват със 
своите синове или внуци, 
да слушат за политичес
ките събития, за иашето 
изграждане, да чуяг от— 
по-младите, но „изучени
те", за живота на хората 
„надоле“, за новите пос
тижения на науката и за 
плодородната година, ко
ято „кои знай колко мно
го ще подари ва хората 
от равнините на Помора- 
вия, Банат, Срем“...

★
Тгоа село, може би един

ствено в Републиката, няма 
мклдежи и левойки: те са в Ди 
митровград, Пирот, Белград, 
пръснати из училищата на 
Югославия, из учрежденията и 
фабриките. Новото поколение 
не се застоява в селото Нпд 50
души отдавно вече са служащи, 
нови генерации завършиха фа
култети, висши училища, стана
ха специалисти и строители на 
новото и хубавото в живота. . А 
от времето когато започна този 
подем не са изминали повече 
от 10 ?одинн.

Някога — преди войната и 
войкнте са чакали здравеняците през окупацията - едни поп, 
овчари да слезнат от „Явор* и 
„Гоннне ливаде* и с грижите
— колко след десягъка ще ос
тане храна за миогото гладни 
гърла в задругата, в селото.

А много години оттогава 
преди „войвата на Дойчо", че
тирима напуснах селото и оти
доха нз незнайните предели на 
Сръбско... Но върнаха се... А 
оега, лвтнаао е мало и голямо, 
напуснаха нивята, селото... и 
като гн гледам, живеят много 
по-добре: радио им, електрнкл, 
рахат.. Подойдат през лятого, 300 кг. жито дневно, днес 
та оживеем и ние: всеки си на
мерил булка, изродил деца и 
води ги да видят нашата диво
тия в самотност. И измешахме 
езиците; току чуваш: „а“ —
„молим" — трудно се разбира
ме с децата — те ве умея: на
шенската... Овеселим се сега, 
помагат. А зимата когато дей- 
де, вода вяма кой да ни донесе
— сами старци... Само нашето 
е писано. Младите, току видиш, 
навършили училище, уговорили 
работа, сн отиват, а ние си ос
таваме; в наше време и нямаше 
къде да се отива — чужбина 
беше всичко, и... Огиде вагърбе 
нвят кожух кьм ливадите през 
моста .. Старостта обича споме
ните които често, често, са из
лизали над бремето на години
те и скръбта, че тяхното време

' е било по-друго — изровено от 
немотия и тегоби на един пре- 
допредителен живот — между 
дреняка на „Брегат“ в реката... ■>

А селото живее, макар и 
безлюдно, с ритма на общия по
дем и с проблемите за по-голяма 
производителност, и търсене ва 
пътя да се отскубне от заоста- 
■алостта в стопанисването, и с 
проблемата за меривизирането, 
и с уголемяване на площите с 
еспарзета н...

Програмата и плавът 
на работата бяха изготве 
ни на същото събрание...

А младите знаят за ии-
М. Нейков ци ще се грижат за под- 

качествен. Нз челно мяс- готвяне на вечеринки с 
то са беседите от рззлич подбрана програма и ще 
ните отрасля на науката, помагвт на младежките 
които ще държат студен организации в тяхната ра- 
тите и просветните рзбо- бота.
тници, след то»в органи- *-> Просветните работници

ще участвуват с редица 
беседи от историята на 
Партията и СКОЮ.

Такъв план и такава 
обществено полезна дей-

БОСИЛЕГРАДАДАПТИРАНА МЕЛНИЦАТА 0
работници. Дирекцията в 
Ниш е обещала да изпра
ти майстор — специалист 
който би обучил някои 
работници от Босилеград тя> правна помощ ва сто- 
за работа в мелницата.

През тази пролет бе 
адаптирана мелницата в 
Босилеград. Напълно са 
изменени външните дви
гателни съоръжения. До- 
като по рано мелницата 
можеше да смели 200—

ните нужди. Отзивът на 
населението е добър и 
хората все повече напу 
скат селските примитив
ни воденици. Мелницата 
е снабдена с модерни съ
оръжения за производ
ство ва всички видове 

тя смели по 1.500—2.000 брашно.
Сега пък се чувствува не

достиг на квалифицирани

зирането на качествен за
бавен живот вя младеж.

ланските организ циии др.
Групата на студентите- 

медици ще обиколи села- ност с въодушевление ще 
посрещнат хората от Ви
сок, защото вечният ин
терес в тях 
никога.

МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ та и ще държи беседи 
от областта на превевти- 
вна медецинз, като ще 
запознае хората с зарази

кг. днгвню. Мелницата се
га може да задоволи мест- Младежката организа

ция на село Славивя, в 
присъствие на ръководи
телите от сдружението 
на студентите, просвет
ните работници и учени 
ци, през миналата седми
ца е имала събрание на 
което са разработени пла
новете за културната дей
ност на тая организация., 

В плана се предвижда 
подготовка на една за
бавна вечер с подбрана 
програма, една сказка от 
областта на медицината- 
„За туберкулозата и дру
гите заразителни болести* 
и една от областта на и- 
кономиката — „За икономи

не изчезва 
М. Н. Н.

ФОТО-ХРОНИКАс: п © р> 1Г

ческото развитие на 
ФНРЮ и стандарта на 
живота на нашите хора“. 

Сказките ще бъдат из-С идването си в Босилеград отудентите оживиха спорт
ния живот. На неотдавна състоялия се приятелски фудболен
мач
„Гарнизон“ с 6:2. На снимката! отборът иа „Академик* от 
Босилеград.

Проливните дъждове нанесоха неотдавяо щети на 
пътищата в Боснлеградско. /

На снимката: група Босилеградчааи разчистват пътя 
»« Г. Лисина.

„несени пред населението 
на Славния от страна на 
студентите.

студентския ф. к. „Академик* се наложи над местния

Ма вШпри август 1903 година македонските въстани- 
ци разбиха сч противаШа на местния отоманска гарнизон 
в Крушевп, развяха своите червени знамена и в този сво
боден кът Провъзгласиха Крушевскаша република.

При Кичево и Охрид, в КосШурско и Битолсно' — из 
цяла Македония — отекнаха

В т лкива. условия е йговедено историческото заседа
ние на АСНОМ на 2 август \94*

Заседанието започна.в следобедните часове и Продьл 
жи През ця лота нощ. В зори, на 3 август, бяха 
историческите решения —- първите конституционни акти на 
товл Прво Представително тяло на Македонския народ.' 
В тържествената тишина на манастирските степи бе 
Провъзгласено:

_ „Опирайки се на суверенаШа воля и Право на маке-
ПрилеП, огласиха с изешрелише си въстанието на македон- донския народ за самоопределение, чиито исторически тЪл- 
екия народ. _ _ куватеяи са Представителите на това заседание, в съгла-

А след шова трябваше да се води борба срещу фаши- сие с решенията II заседание на АВНОЮ, Антифашисткото 
сткия окупатор, но и срещу схващ:нето за мируване и наПу- събоание на Македония се конституира във върховно зако- 
скане на въстанието, което ръководителите на Бъягарск-лШа нодатепнп и изпълнително Представително тяло на Маке- 
комунистическо партия искаха да наметнат, относно дай- допия и македонската държава, като равноправна феде- 
золират македонския народ от общата антифашистка бор- ролна единка в Демократична федеративна Югославия, 
оа на Югославячите. , Ист лрлческото решение, с което бе възнаградена ве-

1 ри години изминаха в неПренъ-нати боеве срещу оку- ковката бопба на македонският народ за национално осво- 
Чпп1Г>пг'1кЧеСГ"0 и„сРещУ пния> чийто интернационалистичес- бождение беше резултат на общата борба която македон- 
тппп{пл°еШеоД^ въстанието, когато на пометна- гкият народ, Предвождан от Комунистическата Партия на

пг-пп-п , аГ^ т' 4 голина след величавото Илинден- Югославия води с останалите югославянски народи,
почна и -тпПп’и^гнптптапЛ,е!,пМШиСт1,1>а ПР°Х0Р Пчински, за- През следвг щчте дни от Печатниците на свободна-
ние на импмлм ‘ на А'1.тиФаишсткото събра- та територия хвърннеха из цяла Македония редовете на
вители на°ипкТппнгкпа°^пп1Макеяония 122 Прелета историческото решение. Хората ги чешеха и в тях съзира- 
ппния „„„„„„ Пп*а С*пи„, род'от всичките краища на Маке ха осъществени вековната им мечто, чувствувайки, че Илан
изкажат сивепенптп ГГ„Х“ "еаРияаШсля, бяха дошли да ден През 1944 година е дпнел това, което Илинден от 1003 изкажат суверената воля на нлрлда и да донесат истори
ческо решение за утвърждаването на неговата държавност 
и за създаването на македонска държава в рамките на 
братската общност на югославските 

А в тези летни дни. в

ДВЕ СВЕТЛИ ДАТИ година.

донесена
въсШаначеска залйове. Въо

ръжени селяни Палеха конаците на бьйовиШе и делеха ; 
яша, която дотогава обработваха за друг... БахШиар-йаша 
изращаше своите Пъзчища да въсШанавяват „ред"...

ПО СЛУЧАЙ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТА
НИЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА Н Р. МАКЕДОНИЯ

зе.и-

В Полунощ тръгнаха четите на Горския щаб от сво
ите Планински съкровища към града. ВъсШаническият щаб 
Призоваваше народа: „Братя, бързаме да еи чесШ-иШим въ
станието. Днес целият Крушевски «рей, заедно с цяла Ма
кедония е вдигнал въстание а извикал: „Долу тиранията, 
да живее свободата и братството на македонските народ
ности. Звънят камбаните! Народът радостно а решително 
цасШава Под знамеШо на свободата1 ДевоПки и незесШи 
чат с цветя главите и Пушките на възшанацише!..“

И Крушево бе Превзето. На 2 август '1903 
роди Крушевскаша република, с народни Предсавишели с
кптг,’’-Ргп™ШеЛН% Ш^°" и свои Председател на Републи
ката социалиста Никола Карев, ’с много напредничави 
решения и начинания_ от обласШша_на обществения живот.

Но Крушевскаша република, тая светла даШа оШ ис
торията на борбите на македонския народ аа социална и 
национална свобода, е живяла само .2 деня. На “з ден 
БахШиар-паша, с голяма войска в кърви Потушил въстанието 

ОШШогава През Македония 
Много години изминаха о'т героичния Подвиг на И- 

ланденскаШе ьъсШанццц ц славата на делоШо им остана в 
спомените на македонеца... остана в

Въсшанически залпове отново отекнаха. На 11 октом
ври 1941 година боициШе оШ ПрилеПския Партизански отряд 
в нападението еи срещу Полицейския участък на окупатора в

ки-

година се

:
година не усОя, но и нещо Повече, вощото решенията на 
АСНОМ оаначаваха не само формиране на свободна држа- 
ва. но и Поставяне на основите на- нова, социалистическа, 
обществена уредба.

А върху тези основи, които на 2 август 1944 годияо 
бяха Поставени, Македонският народ, в общност с остана 
лите народи на Югославия, и подпомогнат от тях, започ
на да строи гранитно а днес вече тъй импозантно сдание 
на своята народна република — индустрия, модерно мме- 
делие, Пърг,ща, култура и Просвета — един всеобщ Подем 
на свободна нация.

мина грохоШа на народи.
навечерието на заседанието,

Приятел. Още През Майската офанзива българската фашис
тка армия беше Претърпяла тежки Поражения и не Пред
ставляваше сила способна дс. се Противопостави на единния 
освободителен и революционен Полет на македонския народ.

много
бойната

\
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Започвал е строежът на 
тунел под най-вмсоквя 
връх в Европа—Монблан. 
Той ще бъде дълъг 12 
км. висок—10 м. и ши
рок—9 м. През него ще 
бъде направен автомоби
лен път в две посоки. От 
двете страни на тунела 
на по 900 м. разстояние 
ще бъдат разположени 
станции за техническо об
служване и ремонт. На 
всеки 200 м. ще има ни
ши за почивка на пеше
ходци. Освен обикновена
та инсталация в тунела 
ще има и изкуствено ох
лаждане на [въздуха. От
към Франция тунелът ще 
бъде свързан с гр. Шамон, 
а откъм Италия—с гр. Ао- 
ста.

.5

ИНТЕРЕСНО р 

НАХОДИ 1Ц.Е
През последните чети

ри хиляди години, откак 
се записват исторически
те събития, народите в 
света са живеели в мир са
мо 267 години. Останали
те 3.733 години са изпъл 
йени с войни, било меж
ду съседни народи, било 
между цели групи нации 
В последните две—свето
вни—войни,с изключение 
на няколко само, са уча
ствували всичките държа
ви в света.'

гия с 3.7Е0 килограмз оп- 
лучени от една крава го
дишно.

Такива средни добиви 
са получени благодаре
ние на твърде внимател
ния подбор.

I Ззхарта-важен елемент 
на нашата прехрана
Д. Тлъмино — Босиле- 

градско. Преди войната 
селяните ;от - Тлъмино и 
околността .купуваха за
хар само за религиозните 
празници и не го смятаха 
като храна, а като няка
къв празничен десерт. 
Според сведенията на Об
щата земеделска коопе
рация, в Д. Тлъмино и 
неговата околност преди 
войната се харчелое годи
шно най-много до 250 кг. 
захар. Какви положител
ни промени са станали в 
това отношение най-доб
ре говори фактът, че днес 
Д. Глъмино с околните 
села ха^чи годишно по 
1.500 кг. захар. За селя
ните от 
та днес е 
на прехраната им.

Броят на овците 
о света

Според статистически
те данни на'Министер
ството на земеделието на 
САЩ, в света има 967 
милиона овци. През 1958 
година само, брояат на 
ОЕците в света се е уве
личил О 15 милиона. Най- 
много овце в света има 
Австралия.
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Млякодобивът 
в света

Според последните ста 
тистически данни, първе
нец в млякодобива от ед
на крава е Холандия със 
4.030 килограма за една 
година, след нея идва 
Израел с 3,800 килограма 
и на трето място е Бел-

При копане на темел за новото жилищно зда
ние в улица „Георги Димитров“ в Босилеград, ра
ботниците намериха на метар и половина под зем
ята интересна находка: петнадесет кюпа от глина. 
Кюповете са високи около

Тлъмннско захар- 
съставна част

I

метар и половина, а 
широки около осемдесет сантиметра. За съжале
ние е, че ръководителя на строежа не взе мерки 
тези находки да се запазят. Кюповете бяха 
чупени и изхвърлени заедно с останалите камъня 
ци. Снимки и глинени

ЛОВЕЦ — ПРЕПАРАТОРизпо-
Познатият 

от с. Славиня има
височки ловец — Костадин Коцев 

вече нова страст, която заслу-късове са изпратени до 
специалисти за да се изкажат за произхода 
Някои смятат, че не датират из далечното 
а навярно
съхранение на зехтвв.

Им. жава похвала.
Голяма част от убитите животни и птици той 

препарира, и цяла
минало,

от турско време и са служили за една стая в къщата му е 
преврната в магазин и работилница еа препариране.

Сегашната му сбирка брои около 100 егзем- 
пляри от които повече са птици. Той смята, че 
сгойаостта иа цялата сбирка възлиза на 150-200 
хиляди динари.

Между егземплярите личат особено две го
леми видри, убити във река' Височница, няколко 
сиви орли с голяма дължина на крилете им и мно
жество птици които ье живеят в тоя край, но 
през време на преселването ,^си стануват покрай 
горите или мочурищата на Висок.

От разговора с него узнахме и нещо друго: 
Снабдил се е с фотографически апарат за да пра
ви снимки на животните в природата, които са о- 
ще редки в тоя край или които по своята хубост 

[са познати в науката. Особено желание има да 
|сними сърните и елените, които вече прескачат 
|от Стара Планина към Видлич, а също така и н- 
гривите катерички.

рШСМйШГ\сооач?/ь уеаш
ПОДОБРЕНИЕ НА ПАСБИ1ЦТА

НОО Височка Ръжане, 
в рамките на Перспектив
ния план за стопанското 
развитие на 
предприема мерки за о- 
пазване и защита на по
лезните и хранителни тре 
ви на пасбищата в Стара 
планина. ,

За тази цел — Народаа 
република Сърбия е от
пуснала 100 милиона - ди
нара, а Околийският 
роден отбор — Пирот 30 
милиона динара.

ГОЩАВКАМШ Е ТОЗИ ЕЗИК? комуната,
В улица „Георги Дими

тров", в центъра на Боси
леград, се намира еаия тър
говски магазин със следна
та фирма: Трговияоко прет- 
прнятне иа разни
„Слога". ---------------

Мнозина често се спират 
пред тази фирма и съзсем 
естествено си поотавят въ
проса—иа какъв език е на
писана тази фнрма. Това не 
е нито български, нито сръб
ски език, а едно смешеиие 
което само говори за небре
жността на предприятието. 
Върху фирмата се намират 
н сръбски н български думи! 
Нима това може да се тър
пи в центъра на града? Пре
ди поставяне на каквато и 
да е фирма или надпис, би 
трябвало отговорните да се 
посъветват с онеаи от града, 
конто анаят добре езика, еа 
да не се допускат такива 
груби грешки които зле се 
отразяват и върху писмено
стта на минаващите. На ня
кой може би това изглежда 
като дребулия за 
трябва да се говори, но тряб
ва да се анае, че и 
дребулия е съетавна 
на борбата аа повдигане на 
културното равнище на на
шите хора.

I
СТОКИ

I

на-

цинте на Социалистиче
ския съюз.

— Защо казваш че трябва да викам—да живее червения 
Ц кръст в Босилеград. ;•

— Да ие беше тяхната небрежност нямаше да разбе
реш какво е бяло брашно.

1

Нов гатер 

в Босилеград ВЕЧЕРНО ВСЕКИДНЕВИЕКомунално-занаятчийс
кото предприятие отБоси- 
леград неотдавна пусна в 
движение нова дъскорез
ница. Дъскорезницата е 
направена с цел да задо- § 
воли местните нужди на 
Босилеград. Капацитетът 
й е 4 кубически метра 
дъски дневно. Като дви
гател се използва водна 
енергия.

Щом падне мрак младите боснлеградчаин 
разходка по улица..Георги Димитров", по-точно: само една 
част е по движението, докато другата напълни тесния „Кин 
-Стан" в си прави разходки около масата за бнлияр. Ожене
ните минат два-три пъти, като се опитат да намерят бай Асев 
с вестниците или да си купят зеленчук при „Славуя". Някои 
прибират млякото от частните производители. Какво да прав
ят хората когато кооперацията от Босилеград не иска да се 
занимава с такива дребни работи както що са млякото и зе
ленчука. 01ия около билняра наблюдават и коментират, а 

= други си цият бирата или като Асен и Петре, делят слоае- 
съревнувават кой по-мръснн думи ща 

каже. Не е да речете това нещо сернозио; утре пак заедно ща 
пият. Келнерът приема пътници и ги разпорежда в стан ков- 

_ то пе се заключават', понеже „босиловчани" са честни хора. 
§ Би трябвало на нощуващите да се дава и малко прашец за 
= бълхи, за да могат да со възхищават от свежия въздух.

Г. РЪЖАНА — Жите- лища са изразходвани 
лите иа селото активно у- 1,500.000 динара, 
частвуааха през тази про
лет в осъществяване на 
мелиоративни мероприя
тия. Бяха дадени 120 тру
додена.

В. Г. Ръжена и околии

излизат на
която не

тази
част Г. ЛИСИНА— Мества- 

та партийна организация, 
според плана на Общин
ския комитет на СКС, е 
проработила първата част 
от Програмата иа рКЖ. 
Същите материали са раз
работени и в организа-

I
м. п. =5

§ те села, през тази пролет, 
I са ее състояли беседи за 
| подобрение на земедел- 
§ ското производство и за 
Щ събиране на лековити ра- 
§ сгения.

КОЙ ЩЕ СЕ ПО
ГРИЖИ ЗА УЧИЛИ- 
ЩНАТА.СГРАДА В
СТРЕЗИМИРОВЦИ

снн мегдани ката се

=„Краса6ица“~на миналото Когато по .Г. Димитров’ стане тихо и безлюдно, тога-
= иа търсете хората в градината—ресторан. Там работя скара, 
! там се сервират посви кебапчета по тлъсти цени за да се до

каже, че в града месото е евтино и за да се подчертае, че 
това е животповъден край. И тук се пие бира н ракия. В пър- 

_ во време атмосферата е приятна и коректна, но когато се о- 
=■ теглят семейните хора, когато се стигне

тогава и тук отекнат кавги и непристойни думи, 
престрелки на две диагонална кьошата. Останалите слушат, 

_ културно се изграждат и гледат сеир. Тук особено се прояв- 
= ява босилеградскняг Чавдар войвода „който един у баща и 
= м.йка, покрай шише ракия се бори за по-добра оправия". Той, 

станал малко кевлия, иа дълго и широко и гласно, като че лв 
се намира на ня.юя трибуна, разисква по редица проблеми, 
защото при нас била .демокрация, а не бюрокрация*, ... 
бодно пердаши по отборкиците и другите ръководители.

От някоя година ученици- §§
Те от Стрезимировци отиват =
иа училиЩе в съседното се- § НО се работи върху 
ло Гроздановци, защото вя- а 
ма достатъчен брой деца. В 
Селото остана правва учили- § 
щяа сграда е отлични поме- = 
щения за работа на общес
твено-политическите и кул
турни организации 
е употребена за такава цел.
Не е дори и запазена. Няма 
стопанин. И -резултат е — 
разнесена ограда, счупени — 
прозорци, руинирана пост- = 
ройка със широко отворени щ
врата,'през които влизат ня- щ
кои де си поиграят на карти, щ Г. РЪЧКАНА — Постро 

Стопанивът го няма, нито = ено е голямо повлище за 
го анаят кой е. А той все щ добитък което се състои 
пак се знае. Определил го в „якплкп 4П ' мртппни• законът - Народният отг = от няк°л«<0 41) — метрови
•ор на общината и негозият Ц корта. Материалите са о- 
Съвет за просвета и култу- | безпечени от коопераци- 
ра, заедно с управителния д ята, а в постройката са

I умствум» селяните от 
бн трябвало да гв пита сбо- з селото. Подобноч поили- 
рът на взбнратеаитс от ее- Ц ще е построено м в Г.
*010, § Лисина. И за двете пои-

Г. ЛИСИНА — Усиле-
за-

вршването на новата зала 
в Кооперативния дом. Но
вата зала е от модерен 

= тип, със хубава сцена и 
= ще може да прибере по

вече от 500 посетители. 
Строителните работи про 
вежда строителното пред 
приятие „Изградня“ от 
Ниш.

до десетата чаша, 
словесни1

, но тя не

па сво-
гри-

жи се човекът за комуналните проблеми, пее жалебни песни, 
над старата гииназия и малките селски кооперации, 
носът му пречи да види днешните проблеми. Той критикува
наляво

защото

и надясно и пада в редица политически грешки, ка 
то забравя, че не се намира на събрание ва избирателите, а 
в кафене където не се решават тези въпроси. И на |края той 
ее кълне, че ако яе е истина .той ще се къса на парчета и 

= Ще се изяде на кюфтета". Скарата пуши. Келнерът вика че 
няма сода. Някой гласно извика .Да живее Цървеаа звезда!" 
докато друг му отвърна, че само пиян човек може такова не
що да каже. Още малко н Ванче аапочва да събира чарша
фите което ще рече че ресторантът се затваря.

Тази къща в центъра на Босилеград е типичен пример 
от архитектурата на турско—македонски стил. Но, предвиж
да се и тя да изчезне—ще я замени ново модерно здание.

По улиците е тихо. Само от .Кин-Стан" отекват ударш- 
§ те на таковзте-това страстните продължават да „контрират^ 
§ докато пе дойдат жените ям и ги откарат • легао. М. Мд,

=

Б. А. Н.
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Тяктияпбо КУЛТУРА * ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО *★

Пробой‘‘ на социалистическия реализъмПогановски манастир
?>

ПИСАТЕЛЯТ ОРЛИН ВАСИЛЕВ КРИТИКУВАН ОТ .РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО*нописи все още не са по 
пуляризирвни и професи
онално обработени от на
шите изкуствоведи на

Погаиовски манастир 
е построен от братята 
Деянович към края на 
XIV век. (1394). По сво
ята архитектура не пред
ставлява отделен стии,' но 
принадлежи към „Морав
ската школа“, така че има 
много общи черти с ар
хитектурата на Любости- 
ня, Калени ч, Павлице и 
останалите ваши манасти
ри по течението иа Мо-

Социалистическият реа- представи Бургазкия те- се е опитал да превъз-
в атър в София. Но, дълбо могне шаблоните на сой

ката истина, отразена по реализма и да даде хора- 
художествен начин в дра та в една по-правдива 
мата, дойде в стълкнове- светлина. Колко тези 
ние с защитниците на герои са типични ,това е 
„социалистическия реали- друг въпрос, ио че в жи- 
зъм“ и ето че върху Ор- вота се намират такива 
ли Василев се свали же- хора и че литературата и 
стока критика от страна с тях трябва да се зани- 
на „Работническо дело“, мава е въпрос който без 
В какво се състои вина- спор трябва да се приеме, 
ти на Орлин Взсилев?. В защото това е присъщо на 
това, че той е отхвърлил всички истински худож- 
лакировката и се е опитал иици. Това от друга стра
да даде една вярна кар- ..на говори, че веригата на 
тина на живота без оглед социалистическия реали- 
на това дали тя е „типи-

На 10 юли се състоя истинският писател по на- чна“ Според рецептите иа 
годишно събрание на сту- чал0 е РеалиСТ и не тър- соц-реализма. Его какво 
дентското дружество от пн лакировка на действи- пише „ Работническо 
Босилеград. Избрано е телността. Че това е та- дело“: 
ново ръководство на дру- ка показва и случаят с „1лавният герой Янко 
жеството и изготвен план българския писател Ор- Добринов е бил хлебар

лкн Василев, който напи- при въглищна мана... бил 
.са една драма („Зарове- е деен и активен кому- 
но слънце“), която на нист... лежал е в затвора, 
неотдавнашния преглед Сега, станал директор на 
на националната драма сщ;та мина, той е обхва

нат от пороците на еснаф- 
щинага и личното благо
получие, чуствува се у- 
морен от живота... в съ-

зъм пук«, макар че • 0. 
фициално закалена * пр» 
поръчана като 
ствен път в литературата. 
„Заровеното слънце“ п<ь 
казва, че и в българската 
литература се явяват но- 
ви по-свободни акцента, 
акценти конте говорят за 
една литература която 
по правдиво и по-всестра 
ино ще ни дава художе
ствената картина на една 
действителност, като по 
този начин няма да нама
ли същинските стойности 
които съществуват в ед. 
ио общество. Читателите 
искат да видят в литера- 
турата хората около себе 
си, а не някакви герои 
без кръви плът „каквато 
трябва да бъдем в бъде
щето общество*. В това 
отношение Орлин Василев 
е направил решителна кра 
чка и успял да развълну
ва монотонните води на 
съвремената българскалн- 
тература. Критиката пък 
на „Работническо? де
ло“ още един път гово
ри чй писателите трябва, 
строго да се придържат 
към шаблоните на социа

лизъм е провъзгласен 
средновековното изкус- българскаха литература 
тво. Особена художестве 
на стойност е имал нко-

еди*.
като единствен литерату
рен метод на отразяване 
действателността „не та
кава каквато е, мо така
ва каквато трябва да бъ
де*. Приемане на такава 
поставка в литературата 
значи писателя да се отка 
же от истинската дей
ствителност, да гледа са
мо фасадата, а да му е 
забранено влизане в „зад 
ните дворове“ на живота 
За истинския писател то
ва е невъзможно, защото

ностасът на черквата в 
дърворезбарска- техника. 
Той се намира в Софийс
кия музей.' ' 

Погановският манастир, 
като ценен паметник иа 
миналото, днес е намира 
под защита на държавата.

Н. Ч.

рава.
Този щаш средневеко- 

вен\ паметник йовече е 
известен по своята живо
пис отколкото по своята 
архитектура. „Стенописи
те са работени през 1500 
година. В черквата на ма
настира има 300 стенопи
са. Те са добре запазени 
н представляват голямо 
художествено богатство. 
Отличават се с верен ри
сунък ки верни анатоми- 
ческа подробности. Ли
цата ие са предадени ша 
блонно, а с индивидуални 
черти. Художествената 
стойност на стенописите

Активност на студен
тите от Босилеградско

за дейност на същото 
то през лятната ваканция. 
За председател на дру
жеството е избран сту
дентът Стоянов Стоян. 
Студентите решиха през 
лятото да уредят една ве
черинка с музикално — 
художествена програма, 
да организират няколко 
фудболни срещи, редов
ни танцови забави, да по
могнат на селските акти
ви на Народната младеж,- 
а всички студенти, по сво
ята специалност, да помо
гнат на съответните ор
гани в града в провежда
не на редица мероприя
тия.

не заестава зад тези на 
Студеница, Соцочани и 
други наши манастири 
които станаха световно 
известни. Особена стой
ност имат следните сте
нописи: „Тайна вечера“, 
„Женн над гроба“, „Не- 
верството на Тома“, „Све
ти Павел* и редица дру
ги. Стенописите са рабо
тени върху свежа мазил
ка и се отличават с из
вънреден колорит. За съ
жаление е, че тези сте-

ИЗЛИШЕИ №МЧ
- дружие с някогашния от
крит, а „ сега 
враг — Ззмфиров, извър
шва фалшификация, че са 
преизпълнили плана 
да получи червеното зна 
ме на Министерския съ
вет й полагащите се от 
това премии... Жената му 
Стела, в миналото също 
активна комунистка... се
га е потънала в тинята 
на еснефството » благо
получието и нея нищо не 
я интересува... Синът им 
Краси е станал мамин син 
който пияаствува с чуж
дестранни моряци... Пар
тийния еекретар Паскал 
Стоянов, активен кому
нист, политзатвОрник 'в 
миналото, сега е празен 
дърдорко който тича по 
сцената с въдица и държи 
аисокопарни речи, но ми
сълта му е във въдицата... 
Антонов — един

, След решението, гимназията 
в Босилеград да се замени с 

средно икономическо училище 
намериха се такива лица, конто 
поради невежество влн умиш
лено, започнаха да хленчат, че 
уж гимназията била заменена 
с но долно училище. Тези хо
ра, просто кашно, страдат от 
късогледство. Днео у нас се 
провеж а реформа на учебното 
дело с основна линея училища 

га колкото се може повече да 
се свържат с нашето произ
водство, д* съответствуват на 
нашите стопа; с<с—звдустри 
ални нужди. На всички е по 
знато, че се дава предимство 
на средните специални учи
лища, които обучават учени
ците така. че след завршване 
на училищчто да се включат 
веднага в производствито. За

прикрит
листическня реализъм, к| • 
то не забравят, че „задни 
те дворове* на 
са забранени за литерату 
рата.

за живота

М. Петров: Жетварка Марин Младенов

УЧИЛИЩЕН ИЛИ ГРАДСКИ?
НЕЩО ЗА МУЗЕЯ В ДИМИТРОВГРАД

През миналата учебна го 
дина при димитровското 
основио у-ще хе създаде 
училищен музеи. Редица 
предмети които бяха съ
брали учиниците намери
ха своето място във ви
трините. Бяха създадени 
няколко отдела: етногра- 
фически, нумизматнческа 
археологически и истори
чески.

кратко време те насъбра
ха много различни експо 
нати, за които вече няма 
място във витрините. Му
зеят трябва да получи по 
подходяшн помещения. 
Трябва да се проучи въз 
можността той да стане 
градски и достъпен з» 
по-широк кръг наши хо
ра и за чужденците кои- 

Ученицнте проявиха гол т0 често минават през 
ям интерс към музея и за Димитровград.

старите гимназии, като таки
ва, вяиа вече място в нашата 
действителност и доколкото 
и останат, те ще претърпят 
значителна реформа В много 
градове на вашата страна се 
закряха гимназии и се откри 
ха специални учзлища Днес, 
ззковът позволява на всички 
учениця, без оглед на това 
коз средно училище са завр- 
шнли, да се записват на кой
то и да е факултет, че дори се 
позволява записване н на о- 
нези които нямат средно об
разование, 
нужния приемен изпит. Защо 
тогава хленч? Не.ма не е по- 
хубаво всеки ученик, След за 
зршване на училище, да има 
обеспеченз професия? Икоко-. 
мическото училище му дава 
тези въшожвост. Онези пък 
които се покажат като добри 
ученици, ^огат да продължат 
образованието си- на факул
тет, защото и 
то училище дава солидно об
що образование. Значи, пътя 
към университетите е свобо-

бюро-
крат от миниетерството, 
който крещи на хората, 
които отиват при него 
„Вън нахали!“ и вика при
служника да ги изхвърли. 
От „Заровено слънце из^ 
лиза, че поколението ко
ето изнесе на плещите си 
лютата борба срещу фа 
ши->ма и капиталистичес
кото общество, което се
га стон начело на пьртий 
ното и държавно ръко
водство... е нравствено 
опустошено, неговите ви
соки морални и нравстве
ни качества са се изпври- 

• ли... сега са станали ес
нафи и егоисти с еднич-

ако дл дат

ПРАВА НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВА
ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР
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УЦЕ ГЛЕДАМЕ,..
(ОТ 1 ДО 15 АВГУСТ)

В общността на югославските народи имат свое мяото 
и нациоалннте малцинства. В социалистическата ■ демо
кратична държава, числящите се към националните малцин
ства се радват на всички политически н икономическа права, 
които социалистическата общност дава на всичкн граждани 
и на тази озковя е обезпечен свободният размах на тяхната 
национална култура в нациоаалви особености.

Революцията извърша коренни промени в положението 
на малцинствата и тяхното място а роля в социалистичес
кото строителство. Изведнъж се увеличи броят на числящи
те се към работническата класа и интелигенцията от мал
цинствените редове; Голямо а участието на числящите ее 
към националните малцинства във венчкн органа на обшс’ 
ственото самоуправление; порасна тяхното социалистическо 
съзнание, съзнанието аа общите интереси с всички народа ва 
Югословвя в борбата аа социализъм. Всичко това осигурява 
равноправното участие на националните малцинства в юго
славското социалистическо строителство, както н поната
тъшния напредък на тяхната национална социалистическа 
култура.

В следвоенното социалистическо изграждане ва Юго
славия това отношение към националните малцинства в ви
то един етап от развитието не е зависило от международни 
те отношеакя иа Югославия със съседните отраин. Това се 
изрази особено след 1948 година, което още повече 
показа, какви ревултатн дава последователното провеждан* 
на социалистическите принципи в практиката. На бааата на 
уазв политика още повече укрепнаха съюзът и единството 
на националните малцинства с венчкн народи на Югославия-

Днес в Югославия националният въпрос не съществу** 
като проблем на национален хегемоиизъм и угнетяиаве ва 
народите. Гаранция аа това е целокупната политическа 1 
обществена система, която осигурява на всичка народи и 
национални малцинства в Югославия равноправно положение 
и правото на воеки народ сам да решава съдбата си.

„ФРЕНЧ-КАНКАН“ 
— френско - италиански 
филм с известните ар
тисти — Жан Габен, 
Арансоаз Арну и Ма
рия Феликс. Режия: 
Жан Реновр. Филмът на 
интересен и динамичен 
начин, разказва за нощ
ния живот на Париж 
през осемдесете годи
ни на миналия век. То
ва е разказ за основа
ването на прочутия мю- 
знк-хол „Мулен руж“ 
в Париж н за 
тата тогава игра 
кан".

изпълнено с духовити 
и интересни завръзки, 
майсторски облагород
ява екипата от велики 
артисти: ВиторидеСи- 
ка, Мастрояаи, Джо- 
вана Рали и Френк Ва
лери.

„НЕ ОТРИЧАМ СВО 
ЕТО МИНАЛО“-мек
сикански филм изпъл
нен с темпераментни 
мелодии и игри. Фабу
лата е взета из ганг
стерския живот. Хепн- 
ендът е меланхоличен.

икоиомичсско-

ден и ве съществуват никак
ви ограничения. Не трябва 
да се подчертава колко днес 
са нужни кадри със средво 
икономическо образование за 
нашите кооперации и други 

.стопански организации. От 
всичко това излиза,че не ста 
ва въпрос за някакво „по-дол 
ио училище“, но за едно учи 
льще което съответовува на 
днешното ни развитве и чие- 
то откриване в Босилеград 
трябва да поздравим, защото 
редица други |р!дове би ис
кали да го имат.

ката грижа за своето ли
чно благополучие. Изли
за, според Орлин Василев, 
че нашето време е оста 
нало без идеали..., Васи
лев ни дава картина 
пълното безсилие на 
шето общество, затисна
то от бюрократи, служ
богонци, користолюбци и 
формени хаймани“.

на
на-

прочу-
„кан- „КОГАТО ДОЙДЕ 

ЛЮБОВТА“ - югослав
ско френски филм. Ве
сел разказ за живота 

средношколската

И защо тогава отделни хо 
ра хленчат над старата гим
назия? Дали това е невежес
тво нлн консервативен дух, 
кейто не може да се акомоди 
ра към новите условия днк- 
тувави от вашето бърз» сто
панско развитие, или пък-ос- 
татък
патриотизъм? 
случавй този прикрит хленч 
е излишен!

„БИГАМИСТ“ - ита- 
лиашеко френски филм. 
Семейна драма, пре
дизвикана от крнво- 
млетството иа една не- - 
уравновесена жена ко
ято щаелнво завършва 
благодарение на упо- 
ритостта.на съпруговия 
приятел. Действието,

Следят 
ли зарад които се пори
цава Орлин Василев 
рад което му се прехър- 
ля че рови 
дворове“ на живота, че е 
изопачил „българския бол 
шевик и социалистическа 
та действителност“.

Значи, Орлин Василев

редица детаи-
н а

и за-младеж.
„ДЖУБИЛИ“.амери

кански цветен' филм 
Чрез интересна завръ
зка се разказва за пре
даността на жнвотнто 
към своя господар.

по „заднитеот вя&клкъв местен 
Във всеки


