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Вестникът излиза на 1 и 16 
в месецавестник за-обществено-пЬ.ит^,.,,. и културни въпроси на

БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ Печатница -Просвета“ — Ниш 
ЦЕНА Ю ДИНАРА

Пленум на общинския отбор на ССРН а Босилеград

Повече доверие към решенията 

на органите на общественото
управление

На 8 този месец в Босилеград 
се състоя разширен Пленум на 
общинския отбор на Социа- 
листичкия съюз, на който бе 
анализирана работата на ор
ганите на общественото и ра
ботническото самоуправление 
в комуната,, дейността 
Дружеството на жените 
разгледани проблемите око
ло благоустройството в кому
ната. Пленумът констатира, 
че въпреки постигнатата а- 
фирмация на органите 
общественото

с право критикуват отговор 
ните фактори на общинския 
отбор.

Като слабост в работата на 
събранията на избирателите бе 
посочено и това, че не се водят 
добри протоколи, от които би 
могло да се види съдържани 
ето на работата им.

Работата на съветите при 
общинския народеп 
отбор

Разглеждайки работата на 
съветите при общинския на
роден ютбор, Пленумьтконста 
тира, че като органи на об
щественото управление те 
не са изпълнили всички за
дачи в развитието на една си 
стематична и плодотворна 
работа. Техните заседания 
често са била формално при 
емане на предложенията, 
поднесени от председателя 
на съвета или изработени от 
отговорни служители, рази 
скванията незначителни, а 
заседанията устройвани ред 
ко, с дневни редове от по 
десет точки.

Съветът за народно здраве 
разисквал по въпроса за 
обезпечаване на оператор в 
здравния дом в Босилеград.
Анализирайки работата на 
здравната служба, Съветът 
констатирал, че тримата ле- ботили досега и отиват там,
кари старателно работят ка- където по-добре са платени.

Пленумът апелира към ком 
петентните да предприемат

кто в, здравния дом, така и 
в районните амбулатории. 
Освен това този съвет се ба
вил и с даване на социални 
помощи на бедни хора или 
временно неспособни хора. 
Макар че тези помощи са 
сравнително низки има слу
чаи когато са давани непра
вилно. Пленумът обърна вни 
мание на компетентните ор
гани в бъдеще с по-голяма 
отговорност да пристъпват 
към решаването на искове
те, по-добое да изпитват все 
ки случай поотделно.

Съветът за просвета и съве 
тът за култура като че ли все 
още действуват като един 
съвет. Разглеждана е работа 
та на училищата, тяхното фи 
нансиране, решавани кадро 
ви въпроси, на заседанията 
разисквано за провеждане на 
реформата на учебното дело.

Проблемата за просветни 
кадри става все по-болезнена 
и търси спешно разрешаване. 
По едни и други причини 
учителите, които работят 
при по-трудни условия и 
в най-отдалечените села 
не получават специал-' 

добавъчни, които 
другите общини им обез
печават. Затова те напу
скат селата, в които са ра-

нужните мерки, за по-стиму 
възнаграждаваме 

работници.
лативно 
на просветните 
които работят в по-трудни 
условия.на Пленумът също така кри-и тикува решението на съвета 
за просвета за закриване на 
смесеното училище за уче
ниците в стопанството, като 
изтъкна, че перспективното 
развитие на 
изисква не закриване, а по- 
целостно оформяване и раз
ширяване.

След извършения анализ 
на работата на всички съве 
ти при общинския народен 
отбор и другите органи на 
общественото управление, пле 
нумът констатира, че за по
сочените слабости в

на Босилеградскоуправление, 
все още от страна на упра
вителните органи се гледа с 
недоверие към решенията им 
и че досегашните 
трябва неизбежно да се от
странят.

грешки

От името на Комисията за 
обществено самоуправление' 
при общинския отбор " на 
ССРН доклад за работата на 
самоуправителните 
изнесе другарят Иван Мит- 
рев. В доклада и разисква- 
нияа бяха изтъкнати и раз- 
светлени много слаби страни 
в работата на общественото 
управление както при общин 
ските тела на общественото 
управление, така и при сто
панските организации, в про 
светата и тн. Значително мя 
сто бе посветено на събрания 
та на избирателите като най- 
основна форма на народната 
демокрация. В доклада бе 
изтъкнато, че отборниците 
от общинското вече излиза
ли на събранията на избира 
телите и давали отчети за 
работата на отбора, обясня
вали неговите решения, а от 
борниците от вечето на про
изводителите оставали по 
страна. Те се явяват само 
на заседания на общинския 
отбор или на вечето и цяла
та им дейност се състояла в 
това.

Събранията на избирате
лите по селата са устройвани 

почин и

обще
ственото управление съще
ствуват и обективни причи
ни. Обаче субективните фак 
тори би трябвало много по
вече да настояват органите 
на общественото управление

органи

да получат по-широк замах, 
ръководещите фактори 
общинския отбор повече да 
се вслушват към събрания
та на избирателите и да се 
зачитат решенията на различ 
ните съвети и управителни 
отбори.

от
ните

Стоян Арсов
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СТЕКОХА СЕ 

ПРАЗНЕЩИ
изключително^ по 
инициатива на общинския 
народен отбор, който най че
сто определял и дневния им 
ред. Този дневен ред почти 
никога не е променян от 
страна на събранията на из
бирателите. Местните отбори 
в повечето не проявявали 

нужния интерес към събра
нията на избирателите. Това 
се вижда и от факта, че 
през последните години нито 
едно събрание на! избира
телите не е устроено по иска 
не на местния отбор.

На събранията на избира- 
са поставяни много-

В този месец на пролет неволно се чувствуваме по- 
млади и по-силни и като че ли искаме да прегърнем 
всички хора, и цветята, и дърветата — билките и расте- 

което се ражда, расте, диша около нас.нията —всичко
Отвинаги е така, защото природата постави и таки- 

които превъзхождат нашите мисловни и тех- 
желанията, с които се раждаме и умираме

ва закони,
нически криле, 
и всичко онова, което създадохме, и спътниците и асгро- 

желаиите орбити към другите планети.
Но мнозина от нас помнят и скръбни майски дни, 

когато радостите на майската природа ни заварваха тъ
жни. Това бяха пе така отдавнашните дни на национално 
поробяване и социален гиет — когато иито нашата зряла, 
велика мисъл, иито младостта на нашите млади ие мо- 

радват на свободата, работата и пространство-

телите
бройни въпроси извън днев
ния ред, обхващани само в 

„разно“. Най-често

навтите и

точката 
се разисквало върху полски
те щети, назначаване на пъ- 

.дари, незаконно завладява
не на обществени имоти, про 

пътища,жаха да се 
то на радостите от създаването.

Това тъжно и отвратиг елно профучало време, не 
мило напомня, но и закалява сега за дните, когато със 
заледени сълзи и потоци от кръв бе заплатено правото 

празникът на пролетариата и на всички 
само тайпо да се

караване на нови 
построяване на училищни 

Особено злободневен нав
сякъде е станал въпроса о- 
коло изсичането на сливите 
на цялата територия на об
щината. Това решение на об- 

' щинския народен отбор не е 
проведено навсякъде, защо
то било отменено като непра 

По-изпълнителните

да се чествува
хора на труда. Правото — явно, а не 
обичат празниците, които се сливат в

А в този май се елнха много празници: завръща
нето ца Тито в навечерието иа Първи май Празника на 
труда, годината, в която ще се чествува двадесетгодиш- 
иината на нашата революция, рожденият ден па нашия 
Тито.

май. Щафетата тръгна от Димитровград поссна па каици
лица. След това тази шта- 
фета ще се приключи към 
главната щафета, която ще 
пристигне од Народна репу
блика Македония.

Освен главната общинска 
^щафета, предвиждат се 6 
райони щафети, които на 21 
вечерта ще се стекат към Бо 
силеград. Чрез районните 
щафети населението и от 
най-отдалечените села — Го- 
леш, Жеравино и Карама- 
ница и останалите села, през 
които тя ще мине, ще изпра
тят сърдечните си и топли 
пожелания до другаря Тито.
Втора щафета ще тръгне от 
Ярешник и Доганицат. тре-

Общинската щафета от 
Босилеградско тръгва от Бо
силеград на 22 т. м. сутринта. 
Чрез нея населението от то
зи край ще приветствува 
другаря Тито по случай 69 
му рожден ден, -ще му по
желае крепко здраве и 
сили за много година, за да 
води народите ни кЪм вее 
по-големи победи в социали
стическото строителство. Тр 
ъгвайки от Босилеград, ща
фетата ще мине от ръка на 
ръка по долината на Божич- 
ка река.

В Божица ще я приемат бо 
жичани и предат на Округ-

та от Плоча, Барне и Мусул, 
четвърта от Милевци и Гру- 
инци, пета от Белут и Извор 
и шеста от Горна Ръжана. 
Всички 1 тези щафети ще 
минат по няколко десетки 
километра, носени от възбу
дени младежки сърца. Ми
слите на възбудените младе
жи и девойки ще бъдат уп
ътени към Тито. Те ще пре
скачат баири и падини, бу
йни планински ручеи, ще 
минат край цъфнали жита с 
една усмивка и пожеление 
— МНОГО ПРИВЕТИ И ПО
ЖЕЛАНИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИ
ВОТ!

вилно.
граждани изсекли сливови
те дръвчета, докато други то
ва не направили. Избиратели 
те, които изпълнили решени 
ето на общинския 
отбор търсят нещо да 
предприеме за обезщетява-

милиони наши неписани 
остане безимен, ноЩе честитим на Тито с 

писма и телеграми, чийто текст ще 
зяан: „Защо са думи, другарю Тито, когато нашите сърца 
туптят в едно?!“

Ще му честитим, защото се е борил за нас и за па-
който все още се бори 

икономически свобо-

народен
се

шите схващания в далечния свят, 
за своите нациопални, социални или 
ди и права. Ще му честитим, 
завърна при нас — и остапа да 
опите хора, които знаят, че мирът, свободата, социализ
мът днес се наричат просто и кратко — ТИТО.

Ще му честитим просто, защото го обичаме, защото 
си е паш — но и затова, че принадлежи на целия свят.

С. П.

пето им.
На някои поставени въпро 

си са дадени отговори на са
мите събрания на избирател 
ите. Обаче на много въпро
си общинският отбор още не 

Това довежда 
недоумения, . до 

пък

че още по-самоуверсн се 
жиясе в сърцата на мили-

е отговорил, 
хората до 
погрешни заключения 
дори и до огорчения и

(следва иа стр. 3)
те
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ПО ПОВОД КОНФЕРЕН
ЦИЯТА НА НЕЗААНГАЖИ 

РАНИТЕ СТРАНИ
ЗАСИЛВА СЕ АНТИКОЛОНИАЛНОТО 

ДВИЖЕНИЕ В ГОИЛ
пплитицЕСУи Ь11Ая
Ангола и ООН

*&Ш*мрдтки помии
СРЕ-ПРЕДВАРИТЕЛНАТА

ЩА НА НЕЗААИГАЖИРА- 
Н11ТЕ СТРАНИ ЗАПОЧВА 

НА 5 ЮНИ В КАЙРО
на Държа в

Кайро,някои градови на Гоя са раз
хвърляни позиви 
против португалската колони 
ална управа.

Както се узнава в 
подготвителната среща ма 
която трябва да се утвърдят 
подробностите за предстоящ 

конференция на ръково 
дителите на незаангажирани- 
те страни ще се състои през 

в столицата на ОАР—

Според вестите, които ид
ват от Ню-Делхи, през по
следните седмици все Ъовече 
се засилва освободителното

за борба
Представителят

секретариат на външни-
идват от Ангола потвърждават, че 

население против свирепите 
власти за освобождение и неза- 
разширява и се прсиъща в об-

Вестите, които
па анголскотония

те работи Драго Кунц е зая 
вил, че е в течение свикна-

предварителната

ата въстанието
португалски колониални 
висимост, все повече се

освободителна борба, въпреки варварските ре. 
омразният режим на португалския дик.

тази

ването на
среща на представителите 
незаангажираните страни, ко 
ято би трябвало да започне 
на 5 юни т. г. в Кайро.

юни
Кайро. Съобщава се, че окоп 

решение кои стра- 
ще участвуват в пред

стоящата конференция 
равнище ще

щопародна 
нрссалии, които

Салазар предприема против паселението на
Неговият жалък баланс досега е над

па

чателио тотор
африканска страна.
20,000 убити анголци както това съоощават весниците „06-
сервер“ и „Сънди таймс“.

Въстанието започна в 
руари» с нападението па една

все посече се разгаряше достигна такива

пи на
бъдевисоко

съобщено след подготовител- 
среща. Инициатори за

ХРУЩОВ И КЕНЕДИ 
ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ 
НА 3 И 4 ЮНИ 

ВЪВ ВИЕНА

Луандо в началото па феп- 
полицейска станция. Отпата

свикване на конференцията 
на високо равнище са Юго
славия и ОАР.

ден па ден то
размери, чс в редовете на въстаниците сега се намират 

250.000 бойци. Те напълно контролират икономи- 
най-значителната област на Ангола, северно от 
Куапза, където се намират пай-големите плапта-

иа БелияПредставителят
официално е съобщил;

САЩ
около 
чески 
реката
цип на кафе и мини на диаманти, които на португалските 
колониалисти донасяха около 24 милиона фунтн етер-

дом
че президентът 
Джон Кенеди и министър- 
председателят на СССР Ни- 
кита Хрущов ще се срещнат 
на 3 и 4 юни в австрийската 
столица Виена.

Във връзка с това прези- 
денът И а сър в едно. 
изявление е подчертал, че 
целта на предстоящата кон
ференция на ръководителите 
ма незаангажираните държа 
ви е да подтикне тези страни 
„да действат като съвест на 
човечеството“. Той е изтъ
кнал, че гласовете за създа
ване на някакъв нов „неу
трален блок“ са напълно не- 
основани и е добавил, че на 
конференцията са повикани 
извънблоковите, а не иеутрал 
ните страни от 
Швейцария.

Обяснявайки 
между неутралността и извън 
блоковата ориентация, прези 
дентът Насър се изказал, че 
тя се състои в това, че из
вънблоковите страни за раз
лика от неутралните, каква 
то е Швейцария, играят ро
ля в международните 
тия, заемайки становища по 
различни световни пробле
ми, напълно самостоятелно, 
а не под влияние отвън.

на свое

линга годишно.
Борбата против въстаниците, правителството на Са

лазар желае да представи като борба против комунизма. 
Обаче ни този вече изхабен лозунг па колопиалистите, 
който винаги се употребява, когато се касае за борба иро- 

освободитслнитс движения във всички ооласти на 
света, ие може вече да прикрие, че тук всъщност се касае 
за последните конвулсии на един диктаторски режим, 

своя власт територията, без която

КОНФЕРЕНЦИЯТА 
ЗА ЛАОС

Първата фаза на кснферец 
цията за Лаос е завършена. 
Западните министри ^ вчера 
са отпътували от Женева. 
Съдейки по резултате от 
първата фаза^ преценява се, 
че в близко време тя ще за
върши със споразумение.

тип

искащ да запази под 
Португалия, както това съобщават западните агенции от 
Лисабон, нс може да съществува икономически, попе пс

Салазар. Защото не трябватипа на корумпираният режим на 
да се забрави, че Ангола- която по повърхност е голяма 
като Испания, Португалия и ч>ранция заедно, е твърде 
богата страна и представлява главен източник на суро
вини за Португалия и за много западпи страни

Развихрянето на отделни герилски акции в о^що- 
въстание в Ангола, което разполага с добре

разликата

Паметник 

на Лумумба Демонстрации срещу колонизаторите
народно
въоржеии и обучени войскови части, и успехите, които 
въстаниците - досега постигнаха, предизвикаха ^ярост у 

Салазар и неговите колониални войски. Те

I движение в португалската 
колония Гойакоято се нами
ра на западния бряг на- Ин
дия. Според съобщенията на 
агенция Ройтер в Перил гру
па въстаници са извърши
ли нападение срещу няколко 
полицейски станции на ко
лониалната управа и че ак
циите ръководи- командува- 
нето на освободителното дви
жение. Привържениците на 
това движение са развили и 
значителна политическа ак- 
твиност между 600.000 жите
ли на тази португалска коло
ния. През последните дни в

Един представител на оево 
бедителното движение на Гоя 
е заявил, че е започнала бор 
ба „на живот и на смърт“ 
за свободата на Гоя от пор
тугалско колониално влади
чество, започнало още пре
ди 450 години.

*.~. диктатора
всекидневно правят най-зверски дела — опожаряват села, 
разселват и масакрнрат населението, мислсики, че така 
ще успеят да спрат освободителната вълна па анголците.

Положението в Ангола, като заплаха за мира и си
гурността в тази част па света- беше предмет па разисква
ния в Съвета за сигурност и Общото събрание на Обеди
нените нации. Бе приета една резолюция, предложена от 
африкано-азиатскитс страни. Въз основа на тази резолю
ция председателят на Общото събрание трябва да назначи 
комитет от пет членове които да напила положението в

съби-

Е В И А Н:

Френско - алжирските 

преговори започнаха
Ангола.

Кървавите репресалии на режима на Салазар про
тив населението на Ангола, които заплашват да се пре
върнат в геноцид, налагат този въпрос да се решава бързо 
и по-успешно, отколкото до сега. В този смисъл вече се 
изясниха .много страни не само азиатско-африкански и дру
ги аптиколониалистически ориентирани, но и някои запад-

час следи тева един от сабо- 
тьорите е бил заловен*

От добре осведомени кръго 
ве .се узнава, не алжирският 
лидер Бен Бела утре щте при 
стигне в* своята нова -прину
дителна резиденция“ откъде- 
то ще може да установи те
лефонни връзки с шефа на 
алжирската делегацияв Еви- 
ан, подпредседателя Крим 
Белкасъм. Бен Бела и Крим 
Белкасъм са единствените 
членове на Съвета на деве
тте, които предиседем години 
-поЕИкахз алжирския народ 
на борба за свобода и незави
симост. Евианската конферен 
ция е резултат на тази бор
ба, която сега се намира пред 
решаващ поврат.

Двадесет и четири часа 
след алжирската делегация, 
вчера е пристигнала и деле
гацията на френското пра
вителство в състав: Луи
Жокс, Ролан Каде, член на 
Държавния съвет, Виктор 
Симон, комендант на източ
ната зона на Алжир, Бруно 
Лес, специален пратеник на 
подготовителните разговори, 
държавният съветник Трико, 
един полковник и предста
вители по печата.

В Евиан са заведени остри 
мерки на сигурност. Въпреки 
това ултраколониалистите са 
успяли да разрушат няколко 
метра от железопътната ли
ния Париж—Рим. Половин

ни страни, които започват да схващат, че е невъзможно да 
сс спре „африканската вълна“, която вече обхвана и 
последната ямирна“ колониална оаза в този континепт. 
Дори и най-близките съюзници на Салазар от Атланти
ческия пакт по един или друг начин порицават терора 
на португалските войски в Ангола. Еденствена подкрепа 
за своята политика Салазар има от властодръжцнте в 
Испания* Южнофриканския съюз и Федерацията Родезия.

Положението в Ангола е в противоположност със 
задълженията на държавите-членки на Обединените на
ции, определени от Устава, тя е в противоположност с 
редица резолюции на ООН и с докумептите за основните 
човешки права и свобода. По-специално, това положение 
е в разрез с изискванията на резолюцията на Общгото 
събрание на ООН за 
система.

Куба готова ди замени 

пленените наемници 

за 500 трактора
В една своя реч министър- 

председателят на Куба Фи- 
дел Кастро е заявил, че Ку
ба е готова да замени пле
нените 1,200 наемници за 500 
трактора, необходими на сел 
ското стопанство на Куба. 
Той е добавил, че за замяна 
не се вземат под внимание 
ония, които са вършили зло 
деяния по времето на Бати
ста или по-късно.

По време на първомйски- 
те тържества, състояли се 
за пръв път в Конго, е от
крит паметник на бившия 
конгонски 
седател Патрис 
Паметникът е открил мини
стър-председателят Гизенга.
На снимката; Гизенга откри
ва паметника на Лумумба.

След Пленума на ЦК на Българската комунистическа Партия

ликвидиране на колониалнатаминистър-пред- 
Лумумба. Затова върху Организацията на Обединените на

ции пада пълната отговорност за разрешевансто на това 
положение, което заплашва мира и сигурността не само в 
Африка, но и в света изобщо. Б. Я.

мецът на българското стопан 
ство. един отрасъл на който 
дълго време бе отделяно най

рово и преработено състоя
ние значително е увеличен.

Интересно е и това, че по- 
гелямата част от добитъка е 
притежание на земеделските 
стопани, които го отглеждат 
на малките собствени пар
цели.

Общо взето* създаването на 
големи кооперативни земедел 
ски стопанства, големи мате 
риални вложения и сравни
телно високата степен на ме 
ханизацията далеч не са но 
казали своите преимущества 
и не доведоха до по-могъщ 
р< змах на производителните 
сили, нито до съществени про 
мени в производствените от 
ношекия на село.

Последният пленум на ЦК 
на БКП не направи по-дъл- 
бок анализ на тези факти- 
Той дори не даде и обясне
ние как занапред ще се по
вишава земеделското произ 
водството. Известно е*че на
соките на новия четвърти пет 
годишен план. провеждането 
на който започна тази годи 
на, предвиждат значително 
по-голям развой на индустри 
ята и зарад това относител
ното участие на капиталов
ложенията за селското сто 
панство в тазгодишния сто- 

план е значително
по-ниско от обичайното уча
стие през изминалия период 
Костатиранс. бе само, че сро 
ковете за осъществяване на 
приетата програма за напоя 
ването трябва да се продъ
лжат, обаче не са даваг ПРИ 
чините за това отлагане. Оче 
видно ече един по-задълбо- 
чен анализ на всички тези 
фактори ще може по-добре 
да уясни реалните затрудяе 
ния и възможностите за по
нататъшното развитие на сел 
ското стопанство.

ПЛАНОВЕ И ТРУДНОСТИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО голямо Енимание. Макар че 
сигурно ще е интересно и по 
учително да се анализират 
причините, които предизви
каха такова фаворизиране 
на земеделието за сметка на 
останалите стопански отра
сли — въпреки концепцията 
на Димитров за тежка 
стрия, която да бъде тръбна 
кът на бъдещото стопанско 
и обществено

танаха в дълбока сянка на 
други, по-малко или повече 
организационно - технически 
проблеми.

По всичко съдейки* счита 
се че само факът, че коопе
рациите за сравнително кра 
тко време -нещо повече от 
едно десетилетие — обхвана 
ха цялата земя и всички ин
дивидуални 
на село, е достатъчно доказа 
телство за победата на соци 
ализма на село, още повече

Еече предприетите мероприя 
тия и насоките на по-нататъ 
шните усилия за подобрява
не на селскостопанското про 
изводство и изменения в об
ществените отношения на 
село. Още повече за това, че 
потготовките за този 'пленум 
траеха повече от една година, 
затова* че од преди три годи 
ни бяха проведени крупни 
мероприятия в селското сто
панство, (уедряването) на 
ТКЗС, реорганизацията на 
държавния апарат и методи 
те на планиране и ръководе- 
нетото на стопанството, от
меняването на задължител
ното изкупуване, покачване
то на цените на почти всички 
селскостопански продукти, 
въвеждането на парични вме 
сто натурални форми на въ
знаграждение на кооперато
рите в повечето кооперации, 
пестепеното ликвидиране на 
рентата в кооперациите итн.), 
някои от които тласнаха сел 
скостопанското производство 
ст дългогодишната стагна
ция. На края-а това подчерта 
и Тодор Живков в доклада 
си -този пленум се проведе 
след неотдавнашният пленум 
на ЦК КПСС, така че може 
ха да се имат предвид опи
тите и гледищата изнесени 
на този пленум.

Противоположно на такова 
очакване и този път обще
ствено-икономическите въпро 
си на равититето на селското 
стопанство и социалистиче
ските отношения на село ос

България напълно извъши 
колективизиране на селското 
стопанство чрез трудовите ко 
оперативни земеделски сто
панства (ТКЗС). Все пак, оче 
видният напредък в коопера 
циите „още не е в 
да отговори на нараставаща 
та покупателна способност на 
на населението* както и на 
нарастващите нужди на про 
мишлеността от суровини. То 
Ба особено се отнася до про
дукцията 
вото“*

ски мерки* напояването, ра- 
ионизирането на селскосто
панското производство, специ 
ализирането и концентраци
ята на производството вътре 
в кооперациите, въвеждането 
на високодобивни сортове се 
меяа и осигуряването на тях 
ното производство в страна 
та, увеличаване броя на до
битъка, особено в социалисти 
ческия сектор, снижение се
бестойността на

инду

състояние развитие — 
остава неоспорим фактът, че 
сегашното състояние в бъл
гарското селско 
не се е съществено подобри 
ла Обемът

стопанство
производители

на земеделското 
производство е незначително 
по_висок от този 
рата световна

продукцията 
чрез повишаването на доби
вите от единица площ и от 
глава добитък чрез по-добро 
организиране на труда в ко0 
перациите

на животновъдст- преди Вто- 
воина, макар 

че сега и Южна Добруджа е
че нито една друга страна от 
социалистическия лагер, с из 
ключение На СССР, не е до
стигнала такава степенна ко
лективизация Затова по-на 
тзтьшното развиитие се гле 
да само от гледна точка на 
по-бързото издигане на про
изводството върху базата на 
вече осществените

Това бяха изходни станови 
ща в доклада на първия се
кретар на" ЦК на Българска 
та комунистическа партия 
Тодор Живков, 
последния пленум на ЦК на 
БКП. състоял се на 12. 13 и 
14 април в София.

Несъгласуваността между 
обема на кооперативната ор
ганизация и ръста на селско 
стопанското производство е 

което съпровожда

в състава на България. До 
бивите от пшеница и цареви 
да се движат средно 
17 до 19

и ПО-ГОЛЯМОТО
използуване на механизаци
ята, а също така с подтиква 
нето на съревнование и с на 
стоичива работа за практи
ческото прилагане на научни 
те методи и постиженя на 
изтъкнати първенци и нова 
тори в производството.

Всички тези

около
м етрически центнери 

на един хектар и все още 
осцилират в зависимост от 
природните стихии. Броят на 
дооитъка

изнесен на

отноше
ния, само като количествено 
движение вътре в определе
ните продукциенни отноше
ния.

е значително под 
предвоеннота равнище. Ед
вам през последните 
дини е спряно донякъде 
маляването на този брой ко
ето трае непрекъснато от 1948 
година насам, т. е. от начало 
то на засилената колективи 
зация. Вносът на зърнени хр 
ани за прехрана на населени 
ето редица години вече се дви 

между 150-200

две го- 
на-мероприятия 

и препоръки са безсъмнено 
полезни. Тяхното значение 
и До сега е било ценено и 
изтъквано. Но все пак не мо 
же да се каже, че действител 
ните резултати в повишаве 
нето на производството и на 
произБодителноста в селото 
са били в съразмер със субек 
тивните желания 
на Партията

явление 
целокупното следвоенно раз
витие, на българското стопан 

особено през последно

Като най-важна следваш а 
задача пленумът постави по- 
-бързо издигане на папскипроизвод 
ството от земеделието и осо 
бено от животновъдството* 
чрез издигане на производи 
телността на труда и изпол
зването на вътрешните ре
зерви. В рамките на 
обща задача обстойно бе

ство
то десетилетие, и представ- 

оснсвен проблем на не 
говите вътрешни обществено 
икономически отношения. Тя 
е отдавна съгледана и за това 

няколко години се пра 
се облегнат 

Затова

лява
жи хиляди то 
Нс* годишно само от СССР 
с изключение 
ните

тази 
раз

гледано сегашното положе
ние и различните мероприя 
тия, които трябва да оси
гурят нейното осъществява-

и усилия 
и на земедел

ските стопани, а още по-мал 
ко с материалните вложения 
за рекснстукцията на земе-

вече
вят усилия да 
нейните реперкуеии. 
можеше да се очаква, че този 
пленум на ЦК на БКП по- 

ще уясни причините

на традицион
произведения 

Ци, овощия, тютюн- 
масло и

-зеленчу 
розово 

1Гп — нови имена в
списъка на износните произделското стопанство. 

Известно е’че
пълно 
за тази 
чкнието

Еедения почтине. Тук спада приложението 
на съвременните агротехниче

не се появя-несъгласуваност, зна именно сел
ското стопанство беше люби ват* макар че износът 

менатите произведения
на спо 

в су-
и резултатите на



братство
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МИЛЕНТИЕ ПОПОВИЧ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ТЕСНОГЪРДИЕ И ШОВИНИЗМА

борбата против ШОВИНИЗМА - УСАОВИЕ ЗА истинско
ХУМАНИЗИРАНЕ НА ВСЕКА НАРОДНОСТ

родност и за нейното истин
ско хуманизиране. Поради 
това за нас марксистите, за 
комунистите, борбата против 
националното тесногърдие и 
против шовинизма означава 
преди всичко борба вътре в 
собствената нация- против 
собствената 
примитивизъм и пр. Искам 
да ви обърна внимание вър 
ху онова, което по този въ
прос са писали Маркс '(Еврей 
ският въпрос) и Ленеин (в 
трудовите по националния 
въпрос).
ПРОБЛЕМЪТ ЗА НАДИОПА 

. ЛНОТО ТЕСНОГЪРДИЕ СЕ 
РЕШАВА В СВОЯ СОБСТ
ВЕН ДОМ, А НЕ В ЧУЖДИЯ

критерий трябва да бъдат 
ликвидирани и превъзмогна-» 
ти с истинско социалистичес-* 
ко културно творчество.

В този смисъл бих ви объ
рнал внимание върху романа 
на Добрица Чосич „Делби“; 
който с художествен израз 
разобличава 
кия и ментален състав и ко
рени на един вид шовинис
тично диващво. Такъв роман 
обективно е можал да поник-1 
не поради коренните обще
ствени преобразувания, про
менените отношения и атмос 
фера, * имено поради поли
тика, която Комунистичес
ката партия с десетилетия 
водеше в борбата против на
ционалистическо 
етическите прояви и за пра
вилно разрешаване и правил 
на политика по националния 
чвъпрос, затова защото на 
основата на тази политика е 
създадена, появи се нова об
ществена, политическа и ико 
номическа действителност — 
равноправни народи в наша
та социалистическа общност 
— и затова, защото въз ос
нова на всичко това е създа
дена една нова културно- 
художествена атмосфера.

Да повторя: Комунистичес
ката партия побеждаваше 
именно затова, защото водеше 
такава политика и защото 
последователно се бореше 
против шовинистическо-на- 
ционалистическите деформа
ции. Това беше нейна поли
тика преди войната, по време 
на войната и след революция
та. Днес това трябва да бъде 
една от задачите на кому
нистите — особено на по- 
младите комунисти. Казвам 
на комунистите затова, за
щото тук говоря на вас марк 
систй-комунисти. Обаче, днес 
20 години след Четирдесет 

. ипърва година, това е собстве 
ност и необходим елемент на 
съзнанието на всеки честен 
гражданин на нашата соци
алистическа общност.

Когато казах, че национал
ното тесногърдие и рециди
вите на шовинизма пред
ставляват определен психо
логически, етичен и естети
чески състав, мислех на то
ва, че една от задачите на 
по-младите комунисти е име
нно в това — в собствената си 
среда, в собствената си на
ция, да водят борба против 
такива явления, че те
зи явления трябва да 
бъдат ликвидирани, не са
мо в икономическо-полити
ческата сфера, но и в психи 
ческата, етическата и есте
тическата. Истинската наци
онална гордост, истинската 
национална култура, онова 
което отговаря на социалис
тическата култура, трябва да 
се развива като положителна 
национална особеност успо
редно с борбата против онова, 
което е отрицателно във всяка 
нация, против навиците, оби 
чаите, схващанията, които 
мъкнат кррените си от бур- 
жоазно-експлоататорския пе
риод, а това ще рече, които 
носят печата на експлоата- 
торските отношения и при
митивния манталитет. Ние 
сме достигнали оная степен в 
развитието дга социалисти
ческите, хуманистически отно 
шения (не рамо на икономи
ческите и политическите), 
когато против това може и 
трябва да се води борба по 
целия фронт

Националистическо-шови- 
нистическото чувство по 

. своята социална и идейно- 
психологическа структура 
всъщност е чувство на еснаф. 
Това значи всъщност и не- 
културност. А истинска кул
тура, култура, която не е лъ- 
жекултура, която не е само 
формална, трябва да бъде 
антинационалистическо - шо- 
ьинистическа. трябва да бъ
де негация на шовинизма и 
като такава докрай социалис 
тическа. Еснафът, учен или 
недоучен, все едно, него
вата психология, интелекту
ален, етически и естетически

ПоповиГпп!? “ НОВИ Сад е • пребивавал др. Милентие 
на Еремс пребиваването си той отговори
зозание па е проса на Катедрата по марксическо образование па студентите от Новосадския университет.

В пашия вестник поместваме 
дадени от др. Попович — 
шения.

един от отговорите, 
за междунационалните отно-

изсстаналност- психологичес-
Милснтис Попович

такава политика на комунис 
тическата 
оналния

за социалистически обществе 
ни отношения. за социалисти 
ческа култура, за социалисти 
чески хуманизам

Не е достатъчно нацио
налният въпрос да се раз
решава само като общес
твен, т. е. като икономически 
и политически проблем, но и 
като етичен и културен про 
блем. Това значи, че борбата 
за истинска култура, за со
циалистическа култура след 
ва да бъде и борба против 
остатъците на националното 
тесногърдие или остатъците 
на шовинизма, който се е 
родил и е наследен от пре
дишния период, от времето 
на буржоазното развитие. 
Такава борба трябва да се 
води в областта на истори
ография, литературата (из
куството изобщо), в област
та на психологическата и 
етична конституция на вся- 

а с цел да се 
превъзмогнат некултурност- 
та, примитивизмът, буржо
азният национализъм и пр. 
Борбата против това е и 
борба за социалистически 
хуманизъм, за пълна хума- 
низация на човека като та
къв. Нито една народност 
не се ражда съвършена- 
Това е исторически процес, 
който носи в себе си и ре
дица отрицателни и нехума 
ни черти, които само бур- 

експлоататорско 
общество оставя в обичаите, 
навиците и схващанията на 
хората на всяка нация от
делно.

Борбата против това е една 
от посоките за истинско кул
турно развитие на всяка на-

ВЪПРОС: 
лепили
спегърдие, изключителност
та и особено шовинизма като 
въпроси на етиката- 
връзка с това и бюрокрация 
та, като база и зародиш па 
пацисвализма?

ОТГОВОР: Ясно ми е, за
вито този въпрос интересува 
вас Еойводинските комуни
сти. От това колко правилно 
ще се съгледа същността му 
ще зависи ефикасността на 
вашето идейно и полити
ческо въздействие, отделно 
на вас, комунистите от уни
верситета. върху студентите 
ог всички националности, ко 
ито живеят във Войводина.

Ще започна от втората част 
на въпроса.

Бюрократизмът представ
лява социалната основа из 
която израства националното 
тесногърдие. Обаче нацио
налното тесногърдие има за 
своя основа и по-широки 
условия — "■ комплекса на раз 
лични феномени, които из
растват из цялата структу
ра на дадено общество, зна-

Как бихте об- 
.националното те.

партия по наци- 
въпрос.

Тази политика си остава и 
по-нататък една от важните 
задачи на комунистите, 
бено на

И ПЪц осо- 
генерациимладите

комунисти.
Обаче явлението на разби

рането за националната 
модостатъчност и рецидивите 
на шовинизма

са-
шовини-Разрешаването на този 

проблем трябва да се търси 
в борбата против появите на 
рецидивите на шовинизма в 
собствената народност. Тога
ва и югославянството, есте
ствено, ще се появява като 
чувство нг( принадлежност 
към една по-широка соци
алистическа общност, като 

общите инте-

имат и своя 
психологическа основа, своя 
етична основа, идеологичес
ка основа, от която изра
стват. По този въпрос 
повече да говоря, 
против националното 
гърдие не е само политиче
ска или само икономическа 
борба. Дори доколко 
въпрос успешно се разреша
ва като политически и ико
номически въпрос и доколко 
то във връзка с
създавават обективни обще
ствено-икономически 
вия, националното тесногър
дие и рецидивите на шови
низма да бъдат ликвидира
ни окончателно, превъзмог
нати,
номическия и 
живот, дотолкова борбата в 
областта на идейната 
стройна, в областта на кул
турния живот, психологиче-

искам
Борбата

тесно-

израз
реси на всички трудещи се, 
живеещи в нашата страна, 
без оглед на това към коя 
нация принадлежат. Особено 
важно е това да разберат по- 
младите комунисти, защото 
отделни по-млади марксисти, 
като реакция на известни 
девиации в собствената на
родност проявяват стремеж 
към такова югославянство, 
означаващо отричане дори и 
пълна негация на собствена
та нация. Колкото и добро
желателно да е това и по под 
(будите
всъщност политически е по
грешно. Или още по-кон
кретно. Проблемът се реша
ва с борбата против нацио
налистическо 
ческите прояви в своята соб
ствена организация, в соб
ственото училище, предприя
тие итн. Значи, проблемът 
на националното тесногърдие 
се решава в своя собствен 
дом, а не в чуждия.

натози

това се

ка нацияусло-

изхвърлени от ихо- 
политически

чи, из цялата структура на 
обществено-историческите у- 
словия

над-
си прогресивно,икономическите,

политическите. културните, 
етичните и др. — в които жи 
вея-г определени хора. Така 
гледано, и бюрократизмът е [ актуелност, в смисъл, че 
едно от условията, които про обшеството става по-сттособ- 
карват път за появата на 
националното тесногърдие, 
че и за рецидивите на шови
низма.

ската, етичната, идеологиче
ска сфера добива по-голяма

жоазното шовииисти-
но да се разплащта в тази 
област с тези остатъци на 
миналото.

Тази борба е съставна част 
от борбата за социализъм,

Трябва обаче съвсем ясно 
да се изтъкне, че през вре
ме на народната революция- 
както и в следвоенното из
граждане ние <^ме решили 
националния въпрос като по
литически проблем и сме въз 
становили такива обществе
ни и държавно-правови от
ношения, в които всички на- 

• ционалности у нас са равно
правни. От друга страна в 
икономическия ни живот ние 
сме инаугурирали такава по 
литика която ще доведе до 
по-бързото икономическо раз 
витие на всичките народно
сти- а с това и до икономиче
ското равноправие- Разбирае 
мо е, .че това е задача, която 
може да се реши само в един 
по-дълъг период от време.

ПЛЕНУМ НА ОКОЛИЙСКИЯ ОТБОР КА ССРН ВЪВ ВРАНЯ

В ироЪежданешо на ноЪише сшоиапски мерки Ь сшоианскише 

организации са заангажирани Ьсички факшори
считат че кооперативното де 
ло е- работа само на Основ
ния кооперативен съюз и на 
Земеделсколесовъдната кама

лага промена в структурата 
на производството- Покрай 
това нужно е да се пристъпи 
към производството на „по- 
износни“ култури и към от
глеждането на добитък, кой
то дава качествено месо.

На края на пленума пред
седателят на околийския от
бор на ССРН Воин Петро- 
вич-Жарко предложи изпъл 
нителкия отбор заключения 
да изработи въз основа на 
доклада и разискванията, ко
ито ще бъдат изпратени на 
общинските отбори на ССРН;. 
да се устроят пленуми в об
щините и да се работи систе 
матически на тълкуването и: 
провеждането на новите сто
пански мероприятая в сто
панските организации и об
ществените служби и всички 
граждани да бъдат добре за
познати с тях.

на основа за работа И в та
зи област се минава на раз
пределение на личния доход, 
с -което се създават качестве 
ни отношения

Обаче в началото се поя- 
Бяват трудности поради Недо 
стиг на средства в общини
те- в'които проличават тей- 
денциите обществения учи
лищен фонд да бъде възмож 
но по-малък, дори изпод ни
вото. предвидено по Закона 
за финансиране на учебните 
заведения

В разискванията бе изтък
нато. че някои предприятия 

-при по-систематична органи 
зация могат без трудности да 
преминат към новия начин 
на стопанисване, а други тр
ябва да се освободят от гали 
шната работна ръка коя
то общините трябва да обхва 
нат в новообразуваните це
хове. В областта на селското 
стопанство неизбежно се на-

На 10 май се състоя раз- приготовления
ширен пленум на околийския предстоящите задачи за про 
отбор на Социалистическия веждане в дело новите сто- 
съюз във Враня, на който пански мероприятия в сто- 
присъствуваха и членовите ланските организации и обще 
на изпълнителния отбор на СТВените служби. По тези 
околиискя синдикален съвет 
и председателите на общин-
ските отобори на ССРН. Пле гаРят Божа Стоянов, член на 
нумът обстойно обсъди досе- изпълнителния отбор

га шиите и

ра
Но понеже нашите коопе

рации не са достатъчно раз
вити и понеже повече се за
нимават с търговия, отколко 
то с производство, новите за- 
конопредписания не ги по-

въпроси изнесе доклад дру-
ТРЯБВА НЕПРЕСТАННО 

ПОЛИТИЧЕСКИ ДА ВЪЗ
ПИТАВАМЕ СЕБЕ СИ В 

СМИСЪЛ НА РАВНОПРА
ВИЕ НА НАЦИИТЕ И НА
ЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИН

СТВА

- ставя-г в така благоприятно 
положение, както това изгле 
жда ната и в общинските комисии, 

в синдикалните организации 
и на заседанията на управи
телните органи, докато тру
довите колективи по-малко 
бяха запознати с новите про 
мени- От друга страна, някои 
стопански организации в те
жнението си да изнамерят 
вътрешни запаси, уволняват 
работници и се ориентират 
към повдигане на цените, ка- 
къвто е случаят в някои тър 
говехи и гсстилничарски 
■предприятия.

За белязва се и това. че мя 
кои стопански организации в 
прилагането на новите ин
струменти в тазгодишните 
стопански планове не са съ
гледали реалното положение, 
«о предимензирали планове
те си, за да обезпечат личен 
доход. Това явление е старо. 
Предприятията- които и по- 
рано преувеличаваха плано 
вете си, не минаваха добре. 
В новите условия на стопани 
сване нереалните планове мо 
гат да предизвикат нежелани 
последици."

В доклада бе изтъкнато, че 
ноЕите стопански мероприя
тия са били предмет на ши
рока разяснителна^ обществе 
не-политическа дейност. Ос
вен- това, в някои центри, 
като например във Враня. 
Търговище, Вранска баня и 
др. оа устроени и семинари, 
на които са разяснявани по
бито мероприятия. В тая на
сока работеха същевременно 
и управителните органи в ко 
муните и общинските коми
сии за провеждане в дело 
новите мероприятия.

„Тази систематическа рабо 
та даде и първите резултати 
— изтъкна др. Б. Стоянов.

пръв поглед. Ако по- 
всестранно съгледаме дей
ствието на ноЕите инструмец 
ти върху кооперациите, ще 
видим, че за тяхната успеш
на работа трябва 
жат повече усилия.

Спирайки се върху новите 
мероприятия в обществените 
служби, другарят Божа Стоя 
нов каза, че здравните и про 
светците институции стават 
заведения със самостоятелно 
финансиране- на коите обще
ството обезпечава материал-

С това обаче не са разре- 
всичките проблеми отшени

тая област. Ние и занапред 
трябва да работиме на ико
номическото и политическо 

така, че националното

да се поло

поле
да укрепва,равноправие 

трябва също.така да разви
ваме нашите институции на 
обществения,
и политически живот в - 
насока, трябва непрестанно 
политически да възпитаваме 
себе си в смисъл на равно
правието на нациите и наци- 

малцинства. Каза-

икономически 
тая

ДимишроЪградско шьржесшЪено 

изираши щафешаша
оналните 
но в -посочения смисъл на ду 
мата. братството и единството 
е една от съществените поли 
тически основи, върху 
ято израстна нашата соци
алистическа революция; това

— От вкупно 108 стопански 
организации, (намиращи се в 
нашата околия, пресмятания 

86- От тях 43ко па правиха 
предприятия, според новите 
инструменти и тазгодишния 
план, показват доход ог 220 
милиона динара. Според из
вършеното пресмятане 27 сто 
пански организации ще за- 
въшат тази година без печал 
ба- а 16 предприятия ще имат 
отрицателен баланс — загу- 
ба-от 61 милион динара, кои
то не могат да се включат в 
новите стопански условия.

„В досегашната практика 
се срещат и слабости- които 
с по-енергична работа на Со 
цйалистическия съюоз и оста 
налите фактори трябва да се 
отклонят. Така например за 
новите стопански мероприя- 
зия се разискваше в полити
ческите активи, в околийска

ССРН др. Адам Георгиев. Той па Околийския отбор. На 14 
прочете приветствието и май в 10 часа каиците поеха 
поздравленията па народа от към водите на Морава 
Димитровградско до другаря Младежката 
Тито по случай рождения му Димитровградско 
деп. След това предаде ща- всичките селиша. Тръгнала 
фстната палка на каикчиите, от пай-отдалечените села па 
които в безупречен порядък комуната — Сенокос, Гуле- 
се понесоха по талвега на новци, Куса Врапа и Драго- 
Нишава към Пирот. вита, тя измипа стотици ки-

Същия ден вечерта щафе- лометра, носена от здравите 
тата пристигна в Пирот, къ- ръце па пашите младежи и 
дсто над „Големи мост“ я топло приветствувана във 
посрещна хилядна маса тру
дещи се и младежи. В Бяла 
Паланка щафетата е била па 
12 май, а па 13 май вечерта 
тя пристигна в Ниш и спря 
на брега иа Нишава отсреща

(Продължение от 1 стр.) - 
На 10 май сутринта мла

дежката щафета, носена от 
каици тръгна от Димитров
град по река Нишава към 
Пирот и Ниш. Над две хи
ляди

е едно от съществените ус
ловия
иа такава сегашна югослав
ска социалистическа общ
ност. Комунистическата пар
тия беше носител на такава 
политика. Революцията по
беждаваше, а Комунисти
ческата партия можеше да 
бъде на
ята, нейн авангард, 
поради това, че водеше поли
тика на братството и един
ството на народите, политика 
на националното равнопра
вие. И всички наши по-на
татъшни успехи в следво
енния период имат като ед
на от съществените основи

съществуваниетоза
щафета в 

мина из
димитровградчани, въ

преки силния дъжд, дойдоха 
край река Нишава, до град-На кооперациите пе сс 

обръща нужното 
внимаинс ската градила, за да привет- 

ствуват щафетата и носи
телите й и да изпратят своите 
поздрави и пожелепия за 
дълъг живот и здраве на 
другаря Тито.

От специално построената 
трибуна младежката щафета 
приветствува подпредседа
телят иа общинския отбор иа

чело на Революци- 
именно

Говорейки за положението 
на кооперациите в новите сто 
пански условия- другарят Бо 
жа Стоянов изтъкна, че в ня 
кои общини на кооперациите 
не се обръща нужното вни
мание. Това идва оттам, за
щото органите на комуните

всяко село. В Димитровград 
се стекоха всичките палки 
и приветствия до другаря 
Тито, а оттам каиците я по
несоха към Белград.
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Пред фестивала в ДимитровградБосилеград:
КАКВО ПОКАЗАХА РАЙОННИТЕ

ПРЕГЛЕДИСлаба подготовка за провежда 

не на новите стопански мерки кото градските групи (из
ключваме средпошколската 
група). На районния преглед 
в Димитроград, състоял се па

могат да се представят пред | 
публиката и съперниците си. 
Но едно заключепие, колко- 
то и невероятно да е, остава I

Фестивалът наближава. Ди 
митровградската комуна ста 
рателно се готви да чествува 
още по-тържествепо и по- 
богато, отколкото миналата 
година, този 25 - май. Мла
дежките активи по селата и 
в града полагат усилия да 
се подготвят, за да получат 
по-достойно място в над
преварите, а стопанските ор 
гапизации от града изработ
ват редица свои произведе
ния, с конто щс участвуват 
на стопанската изложба, ко
ято ще бъде уредена в нови 
те хали на столарското пред 
прилтис „Цилс“.

От 2 до 14 май в комуната 
се проведоха районни прегле 
ди а районните центрове: Ка
меница. Смилопци, Долна 
Исвлл Погапово, Т. Одоровци 
и Димитровград-

Общо впечатление е. че 
подготовките са сериозни, но 
ще трябва още упорит труд 
да се поправят известни гре 
шки. Според преценките на 
отговорните за подготовките 
другари най-добър преглед е 
този п Погапово, след него 
в Долна Невля. Другите щс 
трябва още да работят, за да

Обществено-политическите 
Организации в босилеградска 
Та комуна предприеха реди
ца начинания, за да обяснат 
на членството си и на цялото 
население същността на но
вите стопански мероприятия 
като продължение на социа
листическото ни строител
ство като създаване на по- 
съвършени отношения меж
ду стопанските организации, 
от една страна, и комуната- 
от друга страна. Също така бе 
посочено значението за тру
дещите от внедряването на 
нашата нова платежна систе 
ма, разпределеиито на дохода 
като много по-свършенна и 
по стимулативна система. О- 
свен общата разяснителна де 
й-ност политическите органи
зации посветиха голямо вни 
мание на самите трудови ко 
лективи като най-пряко за
интересовани за осъществя 
ването на тези мероприятия.

При общинския народен от 
бор в Босилеград е образу
вана комисия, която ще се

' в дело на новите стопански 
мероприятия. Дори не се вър 
ши и най-основния иконо
мически анализ в предприл- 
ятипта- не се определя пер
спективата им, не се търсят

ло на носите стопански меро 
приятия. Стопанските органи 
зации и другите институции, 
на които се отнасят новите 
мероприятия, като че ли ча
кат да дойде някой отвън да 
направи всичко нужно, за Да 
тръгнат напред. До началото 
на тс-зи месец стопанските ор 
гаьизации не бяха образува
ли свои комисии и. които би 
извършили анализ на поло
жението в отделните предпри 
ятия или кооперации- за да 
се види дали стопанските е- 
димнци могат да поемат опре 
делиите задачи в новите у- 

• еловия. Макар че пред сто
панските организации пред
стои сериозна работа в това 
отношение, досега почти пито 
една организация в Босиле- 
градско не е предприела ни
що зз систематизация на ра 
бстннте места, за да може да 
се определи броят на работни 
ците и служителите в отдел
ните стопански единици и це 
хове. Също така нищо не е 
направено за разглеждане на

ресурси за развитие.
Обаче състоянието на сто

панските организации в Боси 
леградско не е безперспек
тивно, От всички стопански 
организации само за комунал 

предприятие „Услуга“ 
дума дали ще може 

да се включи в новите сто
пански условия. Но съвсем 
несправедливи би били ако не 
на поменем, че за тоза състо- 

|ГЦредп ри яти ето

ното
става

налнир
вината не пада само върху 
ръководството му, но и въ
рху общинския народен от
бор. Ако той покажеше поне 
малко готовност да му окаже 
помощ за развитие, то не би
стигнало до нежеланото по
ложение. Напротив, при до
бра организация и при доста 
тъчгни разполагаеми средства 
неговите цехове щяха за къ
со време да се развият в от- 

[ делни предприятия- от което 
щеше да има полза не само 
предприятието, но и цялата 
комуна.

Останалите предприятия и 
кооперациите икономически 
са способни постепенно да пр 
истъпят към провеждане на 
новите стопански мероприя
тия, което е в тяхна полза 
и в полза «а тружениците, 
заети в стопанските органи
зации и техните единици.

От това общо положение 
малко изключение прави Тра 
нспортното предприятие „Бе 
ска кобила“, което предпри
ема известни мерки, за да се 
включи в новите стопански 
условия,

Неактивността на ръководе 
щите фактори за провеждане 
в дело на новите стопаноки 
мероприятия по-рано или по 
късно отрицателно ще се от
рази върху предприятията у 
кооперациите, защото не ще 
бъдат подготвени за включ
ване в новите условия. Те ще 

"бъдат принудени набързо да 
поемат нови задачи, да въз
становят отношения и на нов

По-сериозни и по-подготвени за 25 май

14 май имаше достатъчно 
възможност тези изводи да 
бъдат проверени още веднаж. 
При съвместното изпълне. 
пие на гимнастическите у- 
пражненил девойките от 
Прача, Петърлаш и другите 
села от района Димитров
град много по-добре изпъл
няваха упражненията, дока- 
то техните другарки от гра
да и предприятията, просто 
казапо „си нямаха и хабер“ 
от това което трябваше да 
правят

Този факт 
Градската младеж е 
най-добри условия за подго
товки, защото тзгк са и пай- 
добрите кадри за разучава
ме на упражпенията и псич-

чиста истипа — селските мла 
дежки организации, които ще 
участвуват във фестивала са 
много по-подготвени- откол-

т3 УСПЕШНО ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ВАКСИНИРАНЕТО НА ДЕЦАТА
■ЙеЯ»

*'?
V' V-

В Димитровградско
На 15. май завърши пого

ловната ваксинация на оп
ределените възрасти против 
едрата шарка, дифтерита, 
тетануса и магарешката каш 
лица в Димитровградската 
комуна. Ваксинирани са 
1800 лица. Отзивът на дет
ските родители, които тряб
ваше да доведат децата си 
беше пълен и няма нито е- 
дин случай родителите да са 
отбягвали да доведат деца
та си.

Трябва все пак да се изтък 
ме и пропускът на компетен 
тните органи, които не сче
тоха за нужно да осведомят 
хората по един по - ефикасен 
път, чрез позиви-осведоме- 
ния, но се случваше лекар
ската екипа да 'отиде в село 
то, а хората все още да не 
са осведомени за датата на 
ваксинирането на децата им.

акция за ваксинация на де
цата против шарката, диф
терита, тетануса и магареш
ката кашлица. Тази година 
за пръв път се върши вак
синация против магарешката 
кашлица.

За успешното провеждане 
на акцията преди това бяха 
направени всички нужни 
приготовления: изработен пла 
на по селата, изпратени по
кани до хората, които имат 
деца за вакциниране, обез
печена ваксина и пр. Вак
синацията върши здравният 
дом от Босилеград.

обезпокоява 
имала

ките компетентни органи. О- 
баче положението е съвсем 
лошо. Младежката 
зация па града би трябвало, 
защото

оргапи-

На едно от новите строителства в Босилеград времето е твърде 
кратко, по-бързо да предпри 
еме мерки, защото неудобно 
ще е, ако публиката на 25 
май ги освирка.

грижи за провеждането в де
ло на споменатите стопански 
мероприятия. Тази комисия 
координира и насочва рабо
тата на стопанските предпри 
ятия и кооперациите в това 
велико начинание. От друга 
страна тя има за задача да 
указва на грешките, на от
клоненията 
ло-безболезнено да се одело- 
творят тези мероприятия.

Въпреки тази дейност на 
политическите фактори в ко
муната^ от страна на стопан
ските организации все още 
не са предприети сериозни 
мерки за систематични под
готовки за провеждане в де-

способностикономическата 
на всяка организация поот
делно, или това. което се пра 
ви не отговаря на духа на 
нашата нова стопанска си
стема, на нейното по-нататъ 
шно развитие. Така напри
мер всички стопански орга
низации тръгват единствено 
ст годишните баланси и спо 
ред тях се определя кое пред 
приятие колко ще може да 
се включи в новите стопан-

М. Нейков

Благоустроителна дейност 
на прачаниначин да вършат разпре

деление на дехода и пр. Без 
нужните предходни приготов 
ления сериозните трудности 
са неизбежни.

Нима е нужно трудовите 
колективи и комуната да за
платят данък за неактивно
стта и небрежността на от
говорните фактори в стопан 
ските организации17

с една дума

С доброволен труд и час
тично използуване на мест
ното самооблагане в работна 
ръка, прачани решиха въпро 
са за превозването на ре
колтата От имотите си. Не
отдавна те завършиха пътя

водещ към Лазарова пади
на, където лежат 
техни ниви и ливади, а до 
които досега трудното се оти
ваше с кола, защото земли
щето е мочурливо. Част от 
пътя, около 300 метара селя 
ните работиха изцяло, 
му направиха нова настил
ка и го насипаха с пясък, а 
около 2 и половина киломе
тра разшириха и покриха с 
пясък.

повечето
ски условия

Всичко това говори, че от
говорните фактори в стопан
ските организации са слабо 
дейни, че не предприемат ни 
какЕи мерки за провеждане

В Босилеградско
От 15 този месец в Босиле

градско започна по-обемнам. п. като

Ло слеуиге яз нзроуизта реЬалмпщя
Е. Н.

Героичната победа 

при Църноок
ПРАЧА:

Активна работа 

на младежта
Младежите и девойките от 

Прача са твърде активни в 
обществено-политическата ра 
бета През зимния сезон те 
подготвиха няколко култур
но-забавни

В началото на май 1944 на 
между Кумано-

Година на Бистърска плани Действуваха само ножове и 
на отново дойде до сражения приклади. Косовският отряд 
с вражеските всиски^ които и първи батальон от Трета 
бяха разбити. Виждаики че македонска 
не ще -могат да пресекат пътя отблъснаха 
Восилеград-КриЕа Фея, пар- нанесоха 
тизанските части продължи 
ха към Църнощица, където 
спряха да си отпочинат.

През нощта на 6 май непри 
ятелят, след като бе извършил 
обкръжение- започна 
дения от всички посоки. Вра 
жеските еоиски, които настъ 
пиха откъм Враня и Буяно- 
вац около 9 'часа от Дукат 
започнаха с жестоки нападе 
ния на Ксссвекия отряд и 
първи баталъон на Трета ма
кедонска ударна бригада, за 
да си пребият път към Църно 
ок, Същевременно откъм Бо

територията 
во, Стр.ации, Чифте хан, Кри 

паланка, Босилеград- Вра 
ня и Буяновац. българският 
окупатор бе 
многобройни добре въоръже- 

войскови и полицейски 
части. Тук се намираха 14,17 
и 29 дивизия, 1 арменски 

3 и 13 пехотен полк, 
21 пехотен полк. 1

в а
вечери за сво

ите селяни и не изпуснаха 
да обележат тържествено ни 
то един народен празник. Та 
зи пролет те насочиха актив

концентрирал ударна бригада 
врага, като му 

значителни пора- 
женя — 50 войници

Трета .македонска ударна бригада 
ще бъдат тук и затова из- 
тегля войсковите 
Бресничка река и ги пре
хвърля на Буцалевска пла
нина.
продължи с

ни
паднаха 

мъртви и 30 ранени. След те 
зи поражения на 
сто врагът не посмея 
приеме атака. Обаче

лата Рикачев дол — Буцеле- 
во и към Млекоминци. Към 
11 часа,

ността си и към създаване 
на собствено малко стопан
ство. Една нива са засадили с 
картофи и колективно я об
работват, Приходите, ще из
ползуват за набавка на мла
дежки вестници и списания.

Е. Николов

части отполк. това мя_ 
да предчасти од 

и 2 кавалерийски полк- 14 
ловна дружина, 
ни полицейски части — общо 

45 000 души. Тези части

когато сраженията 
прекъснаха се изтеглиха и 
последните части. При Мле
коминци се съединиха всич
ки части и преминаха Драго 
вищица.

Неприятелят въбоще не усе 
тил, че Оперативната 
се изтеглила през нощта. 
Това се вижда и от факта, 
ч^, на 7 май рано сутринта 
той направи нападение на 
Църноок. Докато 
лят,

на дру
гите сектори до 1 часа той 
извърши още три атаки. Око 
ло обед над Църноок, Мечит 
Бистърска планина. Кин 
Стан и над другите 
ски укрепления 
хл вражески самолети, 
то сипаха огън. Повторно 
душно нападение стана 
ло 3 часа след обеда. Но 

. тизанските части се 
извънредно храбро 
Де — не позволяваха 
приятеля да мине : 
ление, нито да си пробие 

Църноок.
Виждайки трудното 

жение,
Оперативната

Оперативнатамногочисле- група 
по-остри напа

дения, за да съсредоточи ця
лото внимание на неприяте- 

- на този сектор, което и ус 
пя. Същевременно 
приготовления за 
на групата, но не през Буца 
левска планина, а към Мле . 
комин ци. Приготовленията
бяха твърде умело

с напа

над
имаха за задача да разоият 
и унищожат партизанските 
бригади и отряди на народе 
освободителната войска, дей
ствуващи на сектора между 
Скопие и Ншд.и Споменатите 
окупаторскй боЙскови и поли 
цвйски части взеха участие 
в обкръжаването на така на
речената Оперативна група, 
съставена от Трета македон- 

ударна бригада, Косов- 
отряд, Първа софийска 

бригада и Плачковичкият 
отряд. Обкръжаването ^започ 
на на 5 май, а на 6 май ста— 

жестоки сражения на

ля
партизан 

се наднесо- се правеха групаизтегляне
ВПоганово има 25 

радиоапарата
кои-
ВЪз

окц- 
пар 

Държеха извърше
ни, така че врагът въобще 
това и не подозре. Изтегляне 

стана след 9 часа 
нощта. Докато едни 
Оперативната 
сражения

неприяте- 
с^брал тук многоброй- 

воиски, правеше тези а- 
таки, Оперативната 
вече бе се

силеград прииждаше много- 
бройна войска, която напад 
на Първа софийска бригада 
Други войскови части настъ 
ггваха през Горно Тлъмино, 
Долно Тлъмино и Бистър. По 
този начин към 11 часа обръ 
чът бе напълно затворен от 
вьсякьде. Целта на обкрьжа 
ването беше — на това малко 
пространство врагьт да раз
бие и унищожи партизански 
те части.

След пълното обкръжаване 
врагът откъм Дукат 
прие настъпателен огън и 
мина в атака. На местността 
Мечит борбата трая повече

навсякъ- Броят на радио-апаратите 
в Поганово през последните 
две години постоянно се уве 
личава. Тъй като селото още 
не е електрифицирано нам- 

• много се -V купуват транзи
стори. Радиоапарати ку
пуват не само служащ
ите от селото, но и земедел
ските

нина не- 
в настьп-

то през 
части от група

прехвърлила към 
свободната територия на Чер 
на трава.

Така безуспешно 
ши и

ска 
ският

път група водеха 
на Буцалевска 

срешу многобойния 
неприятел, другите 
изтегляха

към
поло- ггланинав което се намери 

група, Опера- 
тивният щаб взима решение 
да се направи пробой за из
тегляне през Буцалевска пла 
нина. От началото врагът бп 
ва принуден да напусне 
крепленията, но

се завър 
последната акция на 

окупатора когато беше най- 
сигурен, че тези откъснати 

°2 народоосвободител 
ната войска и обкръжени с 
многоброина войска 
Цеиеки

части се 
в две направле

ния: Трета македонска 
на бригада, Коеовсият 
чковският отряд се 
ха през Воинска 
Ковачевска

нахаЦърноок. от които оългарски 
Ят окупатор, въпреки големи 
те усилия и концентрацията 
на огромна въоръжена сила, 
остана поразен.

След като разби един бъл 
батальон при Мала

УДар- 
и Пла 

изтегли- 
махала — 

махала и се спу 
село Млекомик- 

а Първа софийска бри
гада и един батальон 
та македонска 
~-а се изтеглиха

Отпроизводители.' 
^общо 25 апарата, колкото ги 
има в селото, само 10 еа соб
ственост на служители, а ос- 
станалите

части

У- и поли- 
по-

сили и ал- 
няма да се измък 

добре 'направения

след
пред- - стигналата подкрепа, 

звръща 
Неприятеля

части, с пълна 
мощ на въздушни 
тилерия 
нат ст 
Обръч.

прн- 
той въ-

снаха към земеделскинаци. производители.
Този факт говори за изди 

гането на жизненсто рав
нище на населението от този 
край.

укрепленията
идва до заклю

чение, че акциите за пробой
гарски
Църцория. Оперативната гру 
па продължи към Горно Тлъ

си. от Тре 
ударна брига 

през маха-
Миле ПрисоЙски

М. 4».
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Наше агнеш
ко месо в 

България
Похвално старание за здравеопазване 

то на населението от БосилеградскоСи ги а лц Небрежност 

в решителните моменти * СВОБОДЕН ИЗБОР НА ЛЕКАРИ * РАЙОННИ АМ БУЛАТОРНИ ■* ДОБРЕ 
ОБЗАВЕДЕН ЗДРАВЕН ДОМ * НАСКОРО СЕ ОЧАКВ А ХИРУРГ

Предприятията за изкупу
ване и преработка на живо
тински продукти в Пирот, 
Заечар и Димитровград чрез 
износното предприятие „Ава 
ла-експорт“ от Белград са 
доставили в течение на този 
месец на България 8,740 броя 
агнета.

Хладилниците от Бълга
рия, които всекидневно ми
нават през Пирот и Дими
тровград, към края на април 
и на 9 май спряха пред кла
ниците и натовариха значи
телно количество агнешко ме 
со. Според договор за раз
мяна на стоки с България в 
течение на тези година ще 
бъдат доставени още някол
ко контигента.

Пиротското и димитров
градско агнешко месо не се 
изнасят само в България. То 
вече се намира на пазарите 
на Италия и другите страни 
където особено се цени ка
чеството на старопланински
те агнета. Само през април 
и март т.г. пиротското пред
приятие „Сточар“ изнесе в 
Италия над 12 хиляди броя 
агнета. Износителите от Пи
рот, Заечар и Димитровград 
считат, че възможностите за 
износ постоянно ще нараста- 

, ват.

През последните няколко 
дни в Димитровградската ко 
муна основна задача и сто
панска и политическа беше 
бързото подхранване 
ницата, която въпреки че не 
е страдала от засуха все пак 
се нуждае от подхранване 
след обилните валежи, стана 
ли през миналата седмица.

Всички земеделски стопа
ни и земеделските коопера
ции реагираха бързо и в ре
кордно бърз срок извърши- 

подхранването на висо- 
кодобивната пшеница. Мно
зина съдружници произволи 
тели имаха възможност още 
веднаж да се уверят в ста
ранията и грижите на копе 
рациите за посевите.

Но производителите в рай 
она на земеделската коопе
рация в Трънски Одоровци 
не получиха това впечатле
ние
рация. Тя единствена в Ди
митровградската комуна бе 

'заварена без достатъчни ко
личества необходими торове, 
въпреки че значителни пло
щи са засети с високодоби- 
вни сортове пшеница.

Когато производителите по 
искаха изкуствен тор, в ко
операцията им 
че ще пристигне до края на 
месец май. Това бе достатът 
чно да се поиска намесата 
на Общината.

селянки от наи-отдалечени- 
те и най-изостанали села 
на комуната. Всяка родилка 
има седемдневно безплатно 
пребиваване в здравния дом, 
хигиенични условия и ле
карски надзор. Затова днес 
едва ли би^могъл да се на
мери случай някоя родилка 
да не се породи в здравния 
дом, а някъде на село при 
нехигиенични условия и с 
помощ на стари баби.

Обаче след модерното жи
лищно изграждане в града 
и в здравния дом се постави 
въпроса за вода. Чистачките 
и готвачките са принудени 
да носят вода на разстояние 
приблизително от един ки
лометър. Нуждите от вода и 
далечината налагат назнача 
ване на работник, който са
мо за това би се грижил. 
Обаче и с това не би се по
стигнало действително реше 
ние на въпроса. Ръководи
телите на здравния дом въ
ршат приготовления да пред 
приемат построяването на 
водопровод специално за 
здравния дом. Предвижда 
се работата да започне въ
зможно по-скоро. Те ще бъ
дат подпомогнати и от Хиги
еничния завод от Враня. То
гава ще се получи възмож
ност за по-добра хигиена в 
дома.

Ръководството 
рацията в Трънско Одоров
ци обаче има тор, но той е 
„твърде далече“, на Суковска 
та гара, където лежи отколе 
и никак не пристига на мя
стото си.

на коопе-

на пше

Оправданието на ръковод
ството е, че теснолинейката 
Не могла да прекара това коли 
чество. С това оправдание 
те изпуснаха съветваните 
срокове за 
на посевите и може би торът 
щеше да си лежи на гарата 
до жътва, ако не беше на
месата отгоре.

Макар и със закъснение, 
производителите, благодаре
ние на намесата, ще полу
чат тор и ще подхранят ни
вите си. Загуба сигурно ще 
има, защото специалистите 
определиха ясно

подхранването
ха

крайните 
подхранването 

дъждовете, а самата 
почва в този район е такава, 
че бързо съхне и ‘торът по мъ 
чно ще се разтвори.

Но въпросът с това не 
решен. Остава да се питаме 
дали само в това е вредата. 
Не изгуби ли ръководството 
на кооперацията и от пре
стижа си стази проява на не 
хайство. Как производите
лят ще им отговори утре на 
локаната да сътрудничи.

Изглед от Босилеградсрокове за 
следот своята коопе-

Кризата за лекари в Бо
силеградско най-сетне е пре 
одоляна. До преди две-три го 
дини въпросът за лекари бе 
ше винаги на дневен ред. 
Той задаваше големи грижи 
не само на населението, но 
и на политическите ръково
дители, които настояваха 
успешно да го решат. След 
много усилия, желаните це
ли са постигнати.

вията за лекуване в здрав
ния дом в Босилеград. Ста
рите отделения все по-добре 
се обзавеждат. Преди някол
ко месеца е открито и дет
ско отделение, което под пря 
ката грижа на един от лека
рите показва все по-добри 
успехи. След откриването на 
детското отделение хората 
вече не са принудени да мъ
кнат децата си по Враня и 
Скопие за незначителни или 
по-добре казано за лекуване 
от обикновени болести. Днес 
това правят само в случаи 
на нужда по съвет на стро
го определени специалисти 
по някои болести.

Въпреки че това отде
ление не съществува дълго 
време, постигнатите успехи 
в лекуването на болни деца 
създадоха доверие у хора
та за всяка здравна помощ на 
децата да се обръщат към 
здравния дом — да лекуват 
децата си в детското отделе
ние.

е

отговориха,

Босиле-
градската комуна днес има 
три лекара, които работят в 
здравния дом. В началото на 

дойде и четвърти

м. п.Мики Нейков

НАВОДНЕНИЕ 
В ГРАДИНСКОТО ПОЛЕ

юни ще 
лекар. Също така в течение 
са преговорите 
рург който не поставя като 
условие колко ще получи 
заплата, но дали има усло
вия за работа — съществу
ват ли нужните инструменти 
с операционна зала и кадри. 
След пристигането на 
рурга въпросът за висши 
дицински кадри ще

с един хи-

Празник на светлината 

в Лукавица
Поеяедните дъждове, ко

сил-ито бяха сравнително 
ни, предизвикаха изливане
то на Нишава на много ме
ста. В градинското землище, 
особено в местността Кънди- 
на бара, е предизвикало зна
чителни материални 
Наводнени са около 20 хек
тара пшеница и царевица- 
Хората в се още са загриже- 

•ни, защото водата още 
отича и им пречи поне отно
во да засеят нови култури на 
наводнените места.

хи-
ме-

бъде
щети.

комплетно решен.Неотдавна, на 14 май. лу_ 
кавичани устроиха го нямо 
празненство. Над двесте ду
ши бяха се събрали на обща 
трапеза в училиштето Пуше 
ше агнешко, шумяха вина и 
хармоника разиграваше сър' 
цата на хората. Стаите при
личаха на гостни-нови момин 
ски килими висяха по стени 
те и ухаеха пролетни цветя.

Над вратата един лозунг: 
„Да живее денят на светли
ната в село Лукавица!.“

На 6 април започнаха рабо 
тите по довеждането на тока 
от трафопоста при димитров
градското футболно игрище. 
На 2 май работите бяха при
вършени- Един месец 
Но месец на трескава работа, 
когато не се знае нощ ли е 
или ден.' Най-трудното бяха 
дупките Около 40 дупки за 
стълбовете трябваше да се 
извъртят в твърдия варови- 
ков скелет над селото. Лопа
тата и кирката бяха безпо
мощни. Трябваше динамит, 
за да се счупят костите на 
камъка.

— Всичко до поставянето 
на жицата е извършено с до
броволен труд и сложно — 
радостно разправя председа
телят на месния отбор 
електрификацията - Г. йонев 
Средно всеки в Лукавица е 
работил по 10 дни за въвеж
дането на електричеството. 
И не само доброволен труд, и 
паричните средства събраха 
помежду си лукавичани, и 
стълбовете докараха от бра- 
ншцта си. Един милион и две 
сте хиляди динара сухи па
ри, без да се смята стойност
та на работата и стълбовете, 
похарчиха, но засвети в се
лото

Благодарение на това,, на
селението от Босилеградско- 
то днес има лекари не само 
за нормална здравна защита, 
но и за свободен избор. Още 
от миналия месец здравният 
дом предприе нужните мер
ки да пружи на болните сво 
боден избор на лекар, които 
искат да ги лекува. В здрав 
ния дом всеки лекар има 
своя амбулатория, така 
хората отиват при оня 
кар, при когото желаят. Ос
вен работата им в амбулато 
риите лекарите равномерно 
са заангажирани около ле
куването на болните в здрав 
ния дом. Също така равно
мерно са заангажирани и в 
другите области на здрав
ната защита, което положи
телно влияе върху взаимни
те отношения между лека
рите и развитието на здрав
ната служба в комуната.

Освен главните амбулато
рии в здравния дом, в кому
ната съществуват и три раи 
онни амбулатории в селата: 
Долно Тлъмино, Горна Люба 
та и Горна Лисина. Лекари
те от здравния дом по два 
пъти' седмично обикалят те
зи амбулатории. В тези ам
булатории хората са осведо
мени кога кой лекар 
дойде. По този начин лраво- 
то на свободен избор 
кар е дадено и на населени
ето от споменатите райони.

неПълно утвърждаване полу 
чи и акушерско-родилното 
отделение, в което идват ипо

само.

5а нашите производители

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

МОНТАФОНСКОТО ГОВЕДО
че

ле-

Монтафонското говедо е от групата тъмно-сиви- 
кафяви планински говеда, разпространени както по пло
дородните, богати с растителност равнини, тако и по су
хите равнини, с оскъдна растителност, където 
степското говедо. Монтафонското говедо живее и във 
високите планински области, които имат разнообразна 
растителност. То получило името си по 
долина Монтафон.

Монтафонското говедо има много 
качества, та затова е една от най-препоръчителните по
роди. То дава и хубаво мляко, и месо, а служи и за ра
бота. От всичките му особености, млечността е на първо 
място — годишно дава средно 2,000 — 2,500 литра мляко, 
с около 3,6% мазнини. Може да възлезе до 700 кгр. тегло.

Монтафонската порода се присобява леко към на
шите климатични условия и се показа отлична за по
добрение на нашите низкопродуктивни породи — на бу- 
шата и червеното метохийско говедо. В Босилеградско за 
пръв път бе докарано монтафонско говедо през 1950. го
дина и чрез кръстосване с бушата се получиха мелези, 
които притежават всичките качества на монтафонското 
говедо. Благодарение на добрите качества на монтофон- 
ското говедо- между селскостопанисте производители се 
създаде голям интерес за отглеждането му, така че за 
кратко време то се разпространи нашироко. В околните 
села на Босилеград то наълно замсети домашното говедо- 
Също така и по останалите села все повече се разпро-

Четири деня гърмяха с ди
намит из баира, и край- .

★Но един се досеща: „КакЕО 
ще правим за земя. Тук ни- 

я няма пущината, а

живее
Нови, обелени стълбове из

правят ръст из улицата. От 
тях водят жици към домове
те, а от отворените прозорци 
загърмели радиоапарати на 
веселие- В 25 домове има еле 
ктричество и радиоапарат. 
Другите чакат реколтата, а 
тогава ще има и радио- и еле 
ктричество дори в кошарите.

Но сега е празникът. Ден 
първи на светлината в Лука- 

Шуми виното и черзе- 
бузите на Любомир 

Янко Дойчинов,

къде
стълб държи ли се от камък

едноименната

положителнисамо? “.
Свъсиха се потните лица: 

„По този баир кола 
не са изкачвали, как 
земя да прекарват!?“

никога
сега

★
Но и стълбовете, и земята 

дойдоха на коли. И жицата 
разплетоха сами-сториха го 
децата- стариците и 
и стълбовете поставиха из се 
лото — помагаха всички 

А после дойдоха специали
стите да довършат онова- кое 
то доброволният труд не мо
жеше. • .

вица. 
ней на
Рангелсв- 
Спас Стойков Борис Младе- 

всички, които победи
жените, ще

нов, на
ха твърдия камък и .доведо
ха тока в селото

на ле-

„Хей. хармоникаш. разтег- 
ламбите сега няма Да 

й!.-.“
НИ Я.
гаонат от силата Освен това до значителна 

са подобрени усло-степенм. н. И. странява.
Но за да могат нашите селски стопани да използват 

положителните качества на монтафонското говедо, трябва 
да обърнат повече внимание на помещенията (оборите) и 
на прехраната му, защото без целесъобразно и рационал
но хранене и най-добрите породисти домашни животни 
не могат да дадат очакваните резултати. Затова трябва да 
съществува известен ред в храненето, да не е еднообраз
но (както са научили нашите производители само със сено 
и слама да хранят говедата), дневната храна да бъде съ
гласувана със съответното тегло на говедото. Така напри
мер монтафонско говедо, чието тегло е 400 кгр. за да дава 
10 кгр. дневно мляко, трябва да получава следната хра
на, с която разполагат нашите производители: 3 кило
грама ливадско сено, 6 кгр. сено от детелина, 2 кгр. царе- 
вичак, 2 кгр. овесна плява, 11 кгр. сочна храна, 0,5 кгр. 
концентрат — трици, зърно и тн. Нашите производители 
имат тези храни, обаче не ги дават така. както трябва, 
поради което се появява недостатък и от някои храни
телни вещества.
изисква някои особени условя, но все пак е нужно да 

Що се отнася до помещенията монтафонецът не 
се обърне внимание на най-основните хигиенични усло- 

— проветряване на помещенията и удобно легло- 
Постелята трябва постоянно да сеня, така че да бъде 
суха.

■

I 7 •
I I.

към всякаЖиците водят 
къща

Необикновен и чуден ло
зунг- Но чуден само на стран 
кика. За селяните той беше 
ясен и зарад него празнува
ха. Той значеше събитие, ве
лик ден в историята на село
то и резултат на един усилен
труд за електрифицирането

вия

Ако нашите стопани спазват основните изисквания 
за доброто отглеждане на монтафонското говедо* могат 
да очакват много по-големи приходи, отколкото при не
брежно отглеждане. Добре храненото и добре отглежда
ното монтафонско говедо дава по-добро поколение и по
добри скотовъдни произвединия, от което имат

МУ
Този ден беше празник. 

Селяните от Лукавица зах
върлиха газените ламби и пу 
снаха посред бял ден и за 
пръв път електрическите 
крушки по домовете си. Но
вите електромери затанцува
ха я лудешки темп.

полза
самите производители.

Инж. Васил ЗахариевСлед усилен труд — празненство
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Босилеград 

в навечерието на 25-май
Из бележника на журналисша /*

Г Р У И н ц И
Втората половина на април 

и май минават в значително 
усилена подготвителна дей
ност за Деня на младостта. 
Както в Босилеград, така и 
о по цеитрите на районите и

разкази из живота на дру
гаря Тито-

На 25, на Деня на младост
та, в районните центри ще 
бъдат изведени физкултурни 
упражнения и представ \

електрификацията се гово
ри. Не само на събрания, но 
и по махалите, на нивите, 
ма масата покрай чашка ...

— Много пари ни тряб
ват .., около 3 милиона ди
нара. На домакинство се па
да от 50—80 хиляди динара. 
За някои това е- много от е- 
дии път. От всяка къща има 
ученици и студенти, които 
издържават самите родите
ли. Така че тук малко позап 
нахме — обяснява Харалам-

Към Босилеград се сее звез- 
дан, а миналата година по
сеяха еспарзета. Разправят, 
че траят по 9—10 години. Ня 
колко души искахме да по
сеем от тези треви за храна 
на добитъка, ио кооперация
та ие можа да ни снабди се-

Махали ди, защото в падините и 
валозите на Груинци овощия 
та отлично виреят.

въвкацнали
валози и падини, любуват се 
на захождащото майско слъи 
це. По ливади, ниви и не та 

пасбища ста-
КЪМ МОДЕРНО ЗЕМЕ
ДЕЛИЕ II ЖИВОТНО
ВЪДСТВО

ка просторни 
да овце и говеда. Овцете чеп - т" 1злак.кат грижливо млад 
Тлъсти агнета скачат, иг
раят си, гонят се. Няма голе
ми клопотари и звънци. Мал 

малките 
стада. Няма и кавали, ни 
овчарска песен като тия по 
Църноок, Милевска плани
на и Видлич. Овчарите са 
повече бабички и жени, или 
старци. Броят на овцете и 
на говедата се намалява. По 
сищата са стеснени. Едни са 
залесени, други засадени с 
дръвчета.

Груинчани са трудолюби
ви хора, но и горди.

Груинци е богато и напред 
нало село.

Груинци е на самата гра
ница. Границата дори откъс
нала една от махалите му, 
останала отвъд границата, 
сега вече разселена. Но Гру
инци е и бдително село. и

И тази пролет, и този май 
Груинци се къпе в красота. 
Цъфнали овошки — ябълки 
и круши. Навсякъде лъха 
ароматна миризма. И капят 
малки бели листа, ръсат зе- 

ливади. Пъстрят зеле- 
майски килим. Обеша- 
богато плодородие и

Просторни ниви са засеяни 
с нови сортове пшеница. Ита 
лиапката „автономия“ поле
ка става домашна пшеница, 
защото миналогодишните опи 
ти дадоха добри резултати.

— Нашенци приемат но
вите сорти, само па • прими
тивен начин обработват земя 
та — прави забележка агро
номът Васил Захариев.

— Агрономът на коопера
цията за две години 
един път излезе в Груинци 
— оплаква се дядо Милап.

— Да, да — само един път.
— А много работи не са 

ни ясни. Ние сме научили 
на един начин, а времето му 
минало — оправдава се друг.

— Васил ни помага, дава 
съвети, но той повече е зает 
в акциите на общината.

— А на Милачко не се из
лиза в Груинци. Пък и кога- 
то дойде, нищо не говори. По 
вече си мълчи и си отиде.

— Нашите хора са заинте
ресовани за по-модерно зе
меделие. Тук беше една пръ
скачка, която 
заета. Имаме още работа с 
нея. Управата на 
цията я търси утре да я 
изпратим.

— Имаше десетина пръска 
чки. Какво направиха с тях?

— Ето и с тревата — на
месва се трет. — Искахме да 
посеем трева за добитъка.

ме.
Разговорът е бурен. Хо

рата ие обвиняват, по прав
ят забележки, търсят това, 
което ие им достига, за да 
подобрят селското си стопан 
ство и увеличат приходите 
си. Това искат да постигнат 
чрез кооперацията, с нейна 
помощ. Само малко повече
• работа и предприемчивост 
•от страна на кооперацията
• и в Груинци могат да се 
поотигнат хубави успехи.

•й;

ки звънчета на

Ш : •
тттш-ЩтШт,шпи.

— Когато би било на 2—3 лгодини отплащане добре би 
било — добави дядо Милан.

— Море че доводиме елек 
трика па както и да било.

Времето лети. Груинчани 
завършат едно, друго се на
тъква и търси решението си. 
Но те ие отстъпват пред нито 
една трудност. Вероятно не 
е така далече този ден ко- 

блести

: Ш шЩI
само тж Ш:т ■ 

не =■НОВА УЧИЛИЩНА 
СГРАДА И ЕЛЕКТРИ
ФИКАЦИЯ . .......... . . .

Усилени подготовки пред тръговапето на ДимитровградГруинчани са сговорни хо 
предприематра. Те често 

благоустройствени акции. До 
скоро бяха 
цялата си работа на новата 
училищна сграда. За сравни-

ления със разнообразна за
бавна програма. Ще бъдат на 
правени излети до хубавите 
места На учениците в основ 
ните училища ще бъдат про 
четени откъси от книги и раз 
кази, в които се описват .мо
менти из борческата дейност 
на другаря Тито.

Физкултурният събор в Бо 
силеград ще се проведе на 
21 май- когато ще пристигнат 
районните щафети от селата.

Въпреки недостатъчните 
средства, тази година за пръв 
път група младежи ще взе
мат участие във фестивала 
в Димитровград. с което за
почва по-тясното сътрудни
чество между димитровград- 
чани и босилеградчани. П.

в основните училище се вър 
шат приготовления за чест- 
вуването на празника на Мла 
достта. Група ученици, пре
димно отлични и МНОГО-ДО— 
бри, ежедневно ,се готвят да 
вземат участие на фестивала 
в Димитровград.

В навечерието на 25 в Бо- 
силеград се предвиждат ве
черни огньове по височините. 
Също така ще бъде устроена 

.академия, за която се подго-г 
вят и рецитации, откъси от

със .мо време да 
гато Груинци няма само ден 
цъфналите си овощни дър
вета и привлича отдалече 
погледа на хората, но и нощ
но време ще блести под мно 
гобройните електрични слън

съсредоточили

телно къси време построиха 
сграда в стойност от около 
4 милиона динара, без по
мощ отвън. Работили стара
телно късно време построиха 
хубави учебни стаи и квар
тира за учителя. Имат къде 
да се съберат, да се повесе
лят.

постоянно е ца.
Тогава това крайгранично 

село от 87 домакинства, в ко-
коопера-

лени 
ния 
ват
добър приход.

Но животът ги тика нап
ред, Щом завършиха учили
щето постави се въпросът 
за електрификация. От из
вестно време насам само за I

ето се родил известният по
ет Емануил поп Димитров, ще 
бъде още по-хубаво и по-при 
Елекателно.ИМАХМЕ 

МНОГО СЛИВИ Миле Присойски

Много домакинства по-ра- 
няколко

път от 6 километра в двете 
посоки. Дирекцията на пред
приятието „Църни връх“ от
казва да осъществи разумното 
и належащо предложение 
пед претекст, че това не е 
рентабилно. Тя просто се ста 
рае да принуди хората да 
плащат пансион. Но хората- 
поучени от предишните и ми 
налата година, когато се го
твеше само фасул и картофи 
обикновено не искат да пла
щат пансион Дирекцията се
га обещава, че с поскъпва 
нето на пансиона от 500 ди
нара (колксто беше миналата 
година) на 650—700 динара 
ще' подобри качеството на 
храната. Както и да е, откри 
ването на магазин за продо- 
воствени стоки е необходимо.

1но имали само по 
дръвчета ябълки и круши. 
Днес всяко домакинство има 
по една, две и повече овощ
ни градини. >

— Имахме много сливи — 
разправят старите груинча- 

— Като родеха, берит
бата траеше цели седмици. 
И като потечеха казани, в 
Груинци нямаше мир...

— Преди две години ги из- 
по нареждане на

Звонска баня е неиодгошвена да 

Посрещне гоешише си
РАЙОНЕН ПРЕГЛЕД В 

ПОГАНОВОни.

Н 7. май в Поганово се съ
стоя районен преглед на физ 
културните и други точки с 
които селата от погановски 
район ще се представят на 25. 
май-Деня на младостта. За 
целта в Поганово пристигна 
от Димитровград жюри, кое
то предложи най-успешните 
точки за фестифала.

Най-напред се състоя во
лейболна среща между от
борите на Поганово и Драго- 
Еита. Победа с 3:0 спечали 
отбора на /Драговита. След 
това. започнаха физкултур
ните упражнения. Участвува 
ха учениците от основното 
училище й селската младеж 
от Поганово и Драговита. 
Най силно впечателение ос
тавиха упражненията на уче 
ниците.

В лекоатлетическите състе 
зания най-добри резултати 
постигнаха учениците Петър 
Тончев, Ангелина Тошева и 
Рангел Тодоров.

В залата на Културния 
дсм; самодейният театрален 
колектив при основното учи
лище представи пиесата „За 
нов живот“ от Расим Фили- 
пович.

Жюрито одбори всички точ 
ки с които настъпиха състе
зателите , от погановски ра
йон.

секохме 
общината — добавя друг.

— Изсекохме около 20,000
Туристическият сезон запо 

чна. В много бани пристиг
наха Бече първите гости. В- 
сички подготвителни работи 
— ремонт на сгради, адап
тиране итн. са завършени на 
времено' така че те напълно 
подготвени посрещат своите 
гости.

За съжаление това не мо
же да се каже за Звонска 
баня, която от година на го
дина става все по-известен 
туристически и лечебен цен
тър в Източна Сърбия. През 
последните години много на- 
растна броят на посетителите 
от наи_отдалечените краища

След извършената фузия 
на гостилничарското предпри 
ятие „Руй“ и „Църни връх“ 
от Бабушница, работите око
ло довършването на стра- 
дите пое новообразуваното 
предприятие. Според преце- 
ката на отговорните фактори 
само за това ще трябват око 
ло 1,500-000 динара, а за вът
решното им обзвеждане око
ло 4.500,000 динара. Сградите 
не ще могат да бъдат завър
шени за този сезон, защото 
предприятието „Църни връх“ 
няма налице необхс^щмите 
средства. Значи, Еъпреки вси 
чко, по отношение на капа-

лежка от миналата година, 
когато един ггрсфесор ог Ско 
пекия универзитет беше пригказват хората.дръвчета

— На тяхно място засадих 
2,000 ябълкови 

Другите площи 
Чакаме сливови

нуден сам да почиства але
ята около вилата, обраснала 
е бурени и коприви. Това 
припоменяме, защото почи
стването още не е завършено

Забавният живот в банята, 
на който досега не се обръща 
ше нужното внимание, също 
чака своето разрешение. В 
течение са преговорите с Кул 
турно-просветния центаър в 
Пирот за прожектиране на 
филми, а гостилничарското 
предприятие „Църни връх“ 
ще прехвърли за сезона му
зиката от Бабушница.

Въпрос е кои от тези про
екти ще могат да бъдат осъ
ществени, защото сезонът е 
вече започнал, а почти ни
що не е завършено Ако 
се има предвид, че в- 
сичките тези

ме около 
дръвчета, 
стоят...
дръвчета.

— Море да оче и джанки
те да изсечат, та да си мир- 
нат мъжете

1

САМО ПАРАТА ДА ПАДАподхвърля
една възрастна жена.

— Глава давам, но джан
ките не си давам — шегува 
се мъж на средна възраст.

сливовица, 
добра и и джанковицата. Гру 
инчани са весели хора. Джан 
ковицата им дава импулс.

— И джанките ще заменим 
круши и сливи.

ня-

До каква степен се само
забравят известни стопански 
ръкс-Еодители в тази безумна 
надпревара за заработка плю 
стрират случаите от минала-Като няма
та година, когато в рестора- 
ната на Звонска баня за удо 
солстЕието на даама или три 
ма пияни гости се гуляело по 
цяла нощ и нарушавало спо
койствието 
Ако вземем предвид факта, 
че напр. миналата година от 
общо 1067 посетители 90 
намирили на лекуване от раз 
лични болести, става ясно ка 
КЕа вреда нанасят заработе
ните 1000 или 2000 динара 
повече. От такива и подобни 
случаи ползата е малка, 
те твърде отрицателно се 
отразяват върху реномето на 
банята

Звонска баня 
лечебни свойства 
красоти в

с ябълки,
Джанковицата е слаба и 
ма полза от нея.

Груинчани без съпротив
ление поемат всичко напред 
ничаво. Засаждат нови овощ
ни градини хубаво, планово 
Пръскат дръвчетата колкото 
умеят. Но имат и проблеми. 
Някои стопани са небрежни 
към добитъка си. Пускат го 
свободен. Правят щети 
хората, на съседите си. Че- 

пъти добитъкът упро- 
дръвчетата и до 

Наказателните мерки 
стопани са слаби,

на останалите.

са сеначинания
не изискват големи матери
ални расходи, става,ясно, че 
с малко по_дсбре организи
рана работа всичко е 
да се завърши до Първи май. 
Още повече, че отговорните 
фактори имат добри 
от миналата година. Да взе
мем само един пример в това 
отношение: в проект е разши 
ряването на ресторанта. Чо
век трудно може да си пред
стави как ще се работи на 
строежа, когато вече има ле-
ТОЕНИЦИ,
са нервно болни. А 
ре отнася само до строежа на 
рестораната, но и од остана
лите работи- които тепърва 
трябва да започнат. С 
дума Звонска баня 
своите гости наълно неподг0 
твена за сезона.

Явна тайна

могло
па но

поуки
сто 
пастява 
70“/о. със своите
срещу тези 
защото понякога няма и сви 
детели. Но груинчани са 
енергични. Ще успеят да се 
справят и с тази нехаштост. 
Овощарството е един^ от сто 

клонове, който има

и природни 
околността може да 

стане още пс-известен 
и почивен

курор 
център, ако 

започнат да Се 
място-в банята,

тен 
проблемите 
решават на

Още милион и половнпа за да бъдат завършени

на нашата страна Миналата 
година обаче много от тях бя 
ха принудени да напуснат 
банята само след няколко 
дни престой, поради лошите 
хигиенични условия, храна и 
снабдяване. Освен това капа 
цитетът на съществуващите 
не можеше да задоволи уве
личения брой на посетители
те. така че управата беше 
принудена да ги настанява 
дори и по коридорите.

повечато от които
това не

цитета си остава миналогоди 
шното положение.

За похвала е, 
приети обемисти

ако се прекъснеланските 
най-добра перспектива. От 

очакват хубави прихо-
с отрицател

ната практика „Всичко 
чалба“. Изглежда 
роятно, но това

Матей Филиповза пе 
почти неве

че са пред- 
мероггрия- 

тия поне донякъде да се под 
обрят условията

него
една

е вярно, за 16посреща
години общественоза почивка 

на трудещите се. На първо 
място ще бъде разрешен 
просът за снабдяването. Ку
пен е камион, така че винати 
ще има свежи продукти- ко
ито ще се докарват направо 
от Ниш. Пътят от Звонци до 
банята също ще бъде завър
шен и оспособен за автобусен 
транспорт. Ще бъде 
шен и проблемът 
Миналата година

РАЗШИРЯВАНЕТО НА 
ПЪТЯ БИСТЪР-ДОГАНИЦА 

ЗАПОЧНА

стопани. 
вилите 

маса, нито

ПОСЕЩЕНИЕ НА 
ГРАНИЧАРИТЕ ПРИ 

БЪРЗИНА
сване в Звонска баня 
нямат нито една 
един стол.

И така многото

въ_ е, че между 
управата на банята (под чие— 
то ведомство е само банята) 
и гостилничарското предпри
ятие, което разполага 
сички останали обекти съще
ствуват недоразумения. Упра 
вата на банята

женитеДружеството на 
от Босилеград преди извес- 

време направи посеще- 
на поста

Населението от селата 
Ярешник, Назърица и Дога- 
ница

належащи
проблеми в Звонска баня 
още чакат

с в- все
своето разрешение 

. крачката е

тно
ние на граничарите

Бързина. Дружеството
използваха хубавите 

пролетни дни за работа на 
пътя 
Почти

ЗАКЪСНЕЛИ ПРИГОТОВЛЕ 
НИЯ

Истинапри
на жените поклони на грани 
чарите от споменатия пост 2 
топки за волейбол, мрежа и 
шах-гарнитура. Гостите и 
домакините прекараха по- 

• вече от пет. часа в разговор 
и веселие. Покрай разговори 

веселието беше устро- 
богата гоеба.

Граничарите
го доволни 
Дружеството на 
направеното посещение.

Бистър — Доганица. 
всяка неделя илй 

други празници хората из
лизат на работа, за да разши 
рят пътя и го направят го
ден за товарни коли, с което 
Ще се подобрят съобщенията 
на споменатите села.

Избирателите от тези села 
са взели решение със само
облагане тази година да за
вършат цялата работа, къде- 
то не са нужни специални 
технически средства, като 
компресори и пр.

упорито се 
старае да докаже на отговор
ните от

направе_ 
е все още дребна. 

Димитър ЙОТОВ

разре- 
с водата, 

посетители 
те бяха принудени да се блъ
скат и да чакат на

на, но тя> гостилничарското 
предприятие, че е необходи
мо откриване на бръснарни
ца и един магазин за продо 
волствени стоки, защото не 
всички хора плащат пансион. 
Освен това най-близкото се
ло Звонци е отдалечено от 
банята

Към края на миналата го
дина гостилничарското пред
приятие „Руй“ от Звонци за_ 
почна строеж на още четири 
нови сгради с 80 легла. Една 
част от средствата за тези 
сгради отпусна Туристиче
ския съюз на НР Сърбия.Това 
беше полезно мероприятие, 
ко работите спряха — тряб
ват още пари...

ред пред 
единствената чешма в баня 
та. Сега се строи нов водо
провод, които напълно ще 
задоволи нуждите от вода за 
пиене Предприето е и 
стване на алеите и простран
ството около вилите. В баня 
та, навярно са си взели бе-

те и
ена и останаха мно почи- три километра. Значи 

и за нам-малка дребулия го 
стите, между които има и 
болни, трябва да преваляват

от вниманието на 
жените и
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ШбОВТАПшеницата не е 
засегната от сушата Делата на предприемчивите 

кусовранчани еглтия шопЛаСушата, която 
през месец април не е нанег 
ела никакви сериозни вреди 
на пшеницата в Димитров
градската комуна и може да 
се очакват добри добиви и 
от високодобивните и наши
те домашни сортове пшени- 

заявяват полевъдите 
при земеделските коопера
ции в тази комуна.

Обилните дъждове, които 
валяха през последната сед
мица. дадоха възможност ко 
операциите и частните земе

владееше 1

Село Куса врана разполо
жено в подножието на Влаш 
ка планина е почти 
нато от останалия свят. През 
есента на 1960. година на ед 
но събрание на ССРН 
приемчивите и трудолюбиви 
селяни решиха да построят 
път до село 
ци, т.е. до 
Дължината на пътя е 8 ки
лометра. До сега кусовран
чани са завършили 4 кило
метра от пътя. Предвижда 
се- че тази година ще бъдат 
завършени всички земни ра
боти.

И не е това единственото 
дело на този трудолюбив 
планински народ. И те се ста 
раят да вървят в крак се об
щия подем на страната. А за

новопостроения 
мост в селото. Всичко това е 
изградено въз основа на доб 
роволна работа и местното 
самооблагане.

За кусовранчани не напраз, 
но се казва, че винаги и на
всякъде са първи.

Видойко Петров

менем и

откъс-
го. А за парите хич не ме е 
грижа. Ето ти на, ако искаш 

но коня искам да бъде 
мене, докато пия. Не

Студена дъждовна майска 
вечер. Местните жители 
слезли от автобуса бързо 
се отправят по домовете си. 
Пред автобуса останаха са
мо случйните посетители на 
курортното планинско село 
Звонци. Оглеждаме се и 
размисляме в коя посока 
да тръгнем. Долавяме зву
ците на хармоника и мело
дията на старата сръбска 
песен „Мой дилбере“. Тук 
близу е значи селската кръч 
ма — нашето спасение.

Около келнерския тез
гях една малка компания 
още довършваше майските 
празненства с няколко праз
ни и пълни бутилки вино.

— Да използваме музикан
та, дяволито забеляза един 
от компанията. В Звонци ня-

изненадата, и хвана коня за 
юздата.

— Коня е мой и пе давам 
да го извеждате — стягаше 
старецът юоздата с жилести 
те ръце.

В този момент в кръчмата 
влезе група младежи, обле
чени в някога модерните и 
популярни фармерки.

— Ето заради такива водя 
посочи ги

пред- вземи, 
край
ми е сладко да пия и да ми
сля къде ще се изгуби.ца Трънски Одцров 

теснол и пейката. — Остави, не трябва, но 
път внимавай каквоДРУГ 

правиш.
Дядо Сенчо пообиколи ня

колко маси, изпи още една 
чашка ракия и пак 
навън.

И тази пролет над 
150 хектара 

залесени места

кончето с мен, 
той с бастуна си. А ето тоя 
виждате ли го, той ми е внук, 
ще ми отведе с тези ашла- 

из-

излезе

делски стопани да подхра
нят още веднаж високодо- 
бивната пшеница с необхо
димите изкуствени 
Подхранването е извърше
но почти във всички райо
ни на общината и то за ре
кордно къс срок.

Все пак не

Хе— Тук е, чака ме, .. 
знае си то, умно е — весело 
се усмехваше дядо 
още от вратата.

някъде.. .ци кончето 
търси старецът една сочна 
шопска псувайя. като все още 
размахваше с бастуна.

Младежите с помощта на 
келнера хванаха коня и го 
изведоха, въпреки протести
те на стареца. Старецът кил

Сенчо
И тази пролет в Босиле- 

градско са залесени над 150 
хектара голини и поройни 
местности. Залесяването е 
извършено на доброволни на 
чала, чрез самооблагане и 
чрез заплащане.

Предвижда се тази година 
да бъдат заселени 419 хек
тара голи и поройни местнос 
ти. Според плана за залеся
ване, 110 хектара ще бъдат 
заселени чрез самооблагане, 
134 хектара ще залесят орга
низациите на Социалистич
еския съюз и на синдикати
те чрез доброволни акции, 
75 хектара учащата се и сел
ската младеж и 100 хектара 
чрез заплащане. Отговорните 
органи още сега предприемат 
мерки да обезпечат достатъ
чно фиданки, за да 

-предвиденият план да се 
осъществи.

торове.
— Дядо, ела при нас ще те 

черпиме по една ракия — из
вика го нашият събеседник.

— Може сиико, защо 
не, обичам аз да си попри

казвам с хората, да проме
ня по някоя дума. На се
ло почти йе се виждаме със 
съселяните. Селото е разпръ 
снато. Една махала тук, па 
хей тамо отвъд баира друга 
и така ... Дойдох днес на па 
зар, па свърнах да 
някоя чашка и да се видя

това говори новопостроенно- 
то веднага след освобождени 
ето училище-второ по голе
мина в Деркула и Бурела, Сре 
щу него на левия бряг на 
малката

да

навсякъде е' 
било така Земеделската ко
операция в с. Трънски Одо- 
ровци изостана в това от
ношение. Дъждовете я зава
риха без достатъчно изку
ствен тор и беше необходима 
намесата на Общинския от
бор, за да бъдат 
нужните количества.

рекичка 
новопостроенния кооперати
вен дом, кадето се намира и 
читалището. Тук навечер и 
през свободните зимни дни се 
четат вестници, книги, играе 
шах... И на края да спо-

изпъква

изпия

докарани с хората.
— Имаш ли още някого в 

къщи, дядо?
— С бабата останахме са

ми. Синовете са на работа, а 
пък внуците училище учат. 
С бабата работиме по цял 
ден.

Н.

Доброволен труд за изместване 

на далекппровода Хей момче. Япогледни тук 
ли е коня! — сепна се дядо
Сенчо.

— Ех, то ми е половин жи
вота. Обичам го повече от 
бабата. А и много е питомо 
животно. Дори и когато си 
пийна, повече и не зная за 
себе си, то знае да ме зане
се право в къщи.

— Хайде бе дядо, отивай 
си! Не виждаш ли, че падна 
мрак ... Как ще си отидеш?
— дърпаше го внукът за ръ
кава.

— Ти ли ще ме учиш бе. 
Какво от това, че е мрак... 
Аз съм стар солунски борец, 
не се боя от нищо, а с кон
чето познаваме всеки камък 
из тоя край.

Дядо Сенчо изпи още ня
колко чаши ракия, стана по 
лека. като правеше осмици 
по кръчмата, отвори широ
ко врата и излезе. Кръчма
та ехтеше от смях. Потънал 
в мисли опитвах се да си 
представя как изглежда 
Ясенсвдел — това село кое
то заема пространство от 
няколко километра наколо. 
Тогава ми стана ясно какво 
значеше за него четвъртък
— пазарния ден във Звонци
— този единствен за този 
край прозорец към света, 
където пристигат автубси 
от Ниш, Алексинац, Бабуш-

| ница и където най-сетне,
I както казва дядо Сенчо, има 
| кръчма и може да си попри- 
I казва с хората. Работя по 

цял ден ... все още през ума 
ми прелиташе неговият дъл
бок планински глас. Мислите 
ми прекъсна познатия вече 
тънтеж. Дядо Сенчо пак вли
заше с кончето.

— Ще го въведа, па какво 
то става^нека става — мърма 
реше той.

Този път обаче келнерът 
беше по-енергичен и веднага 
го изведе. Дядо Сенчо потъ
рси още една сливовица, об
ърса дългите си мустаци и 
стана.

може

ма музика, а без музика ви
ното не слиза така . .. глад

на калпака на тила, гавърт- 
на сливовицата наведнаж и 
пак излезе навън да провери 
къде е ^вързан коня.

— Кой е този човек? — за
интересувахме се ние.

— Това е дяда Сенчо 
Ясеновдел, село на 6 киломе 
тра оттук — отговори наши
ят събеседник.

— Вие да ми забранявате 
да остане коня с мен, да ме 
карате стар и никакъв по
стоянно да излизам навън. 
Пфуй какви сте вие 
бе. Аз имам седемдесет го
дини, краката не ме държат, 
кой ще ме носи до Ясендов- 
дел, ако го изгубя.

— Слушай дядо обърна се 
към него един милиционер 
знаеш ли ти 
работи се плаща глоба от 500 
динара.

— Ама слушай синко, за- 
съм

прост човек, неук, но кажи 
ми ти какво съм аз без не-

И Бачево се 
електрифицира

ко.
Избираме една празна ма 

са в ъгъла на кръчмата и 
повеждаме непринуден раз
говор с един от местните жи
тели. Разговорът ни внезап
но бе прекъснат от силно 
пърхтене и тънтеж. През ши 
роко отворените двукрилни 
врата се показа рунтавия 
калпак на един стар дерекул 
ски шоп, а след него спокой
но, като стар гост и мющерия 
на тая кръчма, прескочи 
прага малко планинско кон
че. \ Старецът довлече конче
то до най-близката маса, раз 
крачи се широко, обиколи с 
поглед насядалите посетите
ли като Зевс от Олимп и не
говият дълбок бас наруши 
тишината:

— Я ми налей чашка сли
вовица.
— Изведете този кон, изви 

ка някой свърнал се пръв от

светнатТази година ще от
електрически светлини и по 

малкото село вулиците на 
Димитровградско—Бачево.

С доброволен труд и даря
ване на греди за електри
чески стълбове бачевчани ве 
че са поставили над два ки 
лометра стълбове, по 
ще потече светлината в се
лото. Освен това в банката 
имат събрани и получени от 
продажба на вар над един 
милион динара. Тези сред- 

малко помощ от об-

хора
които

Най-активни бяха синдикалистите от „Градня“

който ми Все пак не липсват и из
ключения- Някои синдикали 

здравната станция и
Далекопроводът,

главната улица на 
Димитровград ще бъде пре
местен под земята, на дъл
жина °т над 500 МЕТР12 май членовете на синд

Димитровград започ- 
по свалянето 

и прокар-

че за такивалава из сти от
от Завода за общественото 
осигураяване не намериха за 
добре да се озоват сами, но 
заплатиха други да работят 
за тях.

ства и
щинския народен отбор ще 
бъдат достатъчни и това 

газените
читам аз властта. Аз

село да изхвърли 
ламби от употреба.

...... ....................................... .............................I.......... 11111111.......... ............................. .............................................................................................................. ...... ........... .

ката в
наха работите

■на далекопровода
ването му под замята 
биват бетонната
ходимит?Рканалщ еГкоито ще
бъдат поставени електричес 

кабели. Участието на 
голямо.

м. .
. Те раз

настилка 
необ- БОГ4ЛН НИКОЛОВ

Васил ИЬаноЬ - Цилеките
Членювите от всички предпри 

излизат групово и ра 
няколко часа.

' .'-Г-СО

ференцми и манифестации. Тая връзка 
не прсстапола и след Пърпата спстопнд 

град бил вклю-

ятия 
ботят по

връзки е познати тогава фирми в Сър
бия успли да забогатеят и да станат 
най-прочути търговии в града.

При такипв условия бащата на Пиле, 
ляло Есто. с трябвало да сс бори да 
запази спечелените пари в Ьслград. и 

воотворспата шивашка работилница 
имал около двадесет работника, 

аче ис успял да забогатее заради 
създалата сс рече конкуренция. Даже се
мейството е трябвало да живее по.е- 
че от скромно.

В такопа 
нов—Чиле. 
става изпестем по 
ност. Той бил твърде палав, 
да чете и прочитал псичко, което му 
попадало п ръцете. Най-много обаче го 
интересувала литературата. Събитията, 
които ше последват още в ранните му 
детски дни и по-късно, когато тон ше 
сс оформи като младеж, са подсйству- 
пали силно върху негопото по-ната
тъшно оформяване; В родното му мя
сто започва да кипи могъщ полити
чески

на 10 
Димитровград в 

Баша му Ев- 
л принуден да 

за препитание далече

Васил Иванов—Циле е роден 
април 1908. годин 
занаятчийско ссм

воина, когато Дим 
чеп в Кралството 1

След завършване на основното учили
ще, Циле продължава образованието си в 
димитровградската прогимназия, а след 
това отива в Пирот в пнротската гим
назия. За Димитровград било редкост — 
родителите да изпращат децата си на 
учение вън от града, но ро;
Циле нс сс двоумели, _имоик 
показания успех на сина си в лрогнм-

на в 
ейств

|НТрОП
СХС.о.

биЧАКАТ ВАЛЯКА стати оше като дете 
потърси средства 
от родия край.

.Бях оше дете, разказва
тръгнах по света. През 1880 го
ях ма десетгодишна възраст, но 

хляб като 
Но

дядо Есто. нов
гои4.000 кубически метра 

прекараха и пригот- 
* селяните

Слив-

об
когатоНад

•камък
гвиха

дина
трябваше да потърся парче 
гурбетчия. Тръгнах към Белград, 
тогава оше нямаше влакове и затова 
тръгнах пеша с оше неколцина дру
гари от Пирот. До" Белград пътувахме 
около Ю дни. а аз имах в джоба си 

един грош. Там прекарах десет 
шивашкия занаят. Ма- 

забелязвах неравноправи- 
ното общество и тежко 

ова. Работехме от сутрин до 
поискахме

трулоп лен. не успяхме да го получим. 
Слея войниклъка. към края на 1895 
голина, преминах границата и сс озо- 

в Димитровград. Веднага отворих

днтслитс на 
и пред вндза настилка 

селата: Лукавица,
Било, Верзар, Барие, 

Невля и Скъ
раснал Васил Ива^ 
прогимназията 
своята

на срсла с 
Още в назията.то..

интелигент
но обичал

ница,
Горна и Долна 

• рвеница.
Този камък ще бъде вгра- 

пътя Ди- 
Невля,

ОСЕМНАДЕСЕТГОДИШНИЯТ
ПРОПАГАНДИСТсамо

години и научих 
млад, 
тогавзш

попала Циле, 
ху разви- 
нротската 

добър 
мЗЛ-

Новата среда, в която 
е оказала голямо влияние 

на малкото момче.

кар и 
ето в 
ми падаш 
тъмно.

вър;платното наден в
митровград—Долна 

:който тази година окончател 
но ще се завърши. Пътят се 
строи от Джонин мост, край 

Лукавица до Долна Не-

с т
КОГ

"тисто
гимназия по това време 
преподавателски състав.
кият ученик намира добри професори и

— Тоусе^видя, не може чо
век спокойно да си

осемчасов ■ имала 
В КОмГО

гето
пипне.

По-добро да си отивам. Хай-•I ле ново да сс намерят в значителен 
тъкмо гимназистите. Когато през 

година
бр’ой

19другари.
Ето какво пише преподователят 

митрите йовамович за работата в 
назията: -

.Напредничавите просветил рзботни- 
ншето. винаги 
юстта в обу-

1 социалистическата 
паргия сс превръща в Комунистическа 
партии на Югославия и нашето дви
жение става комунистическо. като 
част от КПЮ. ролята на някогашните и 
тогавашните ученици не е никак по- 
малка. Дори и 
на нашето движение на

19—1910. де да сте живи и здрави.
Навън някои младежи му ■ 

помогнаха да се качи на сво
ето любимо конче. Прегър
бената му фигура се губеше в 
мрака' по посока на козята 
пътечка в подножието на ве 
личественото Асеново кале.

Дим Йотов

Ли-
ги.м-

вах
шивашка работилница и започнах ^ра

женитба, семейство.
живот.

началото на топа столетие Дими
тровград- растнал снажно, тогава имал 
около 7.000 жители и вече 
политически партии: народници, 
ковисти. радославовии, демок 
ликали и соииал-демократи. 
били оформени клубове ма 

политическо-ларт

село
вля. та. А след това

къша, деца . . .
Значи семейството, в което се роди 

и изрзетна Васил Иванов Циле се офор 
мява в Димитровград през 90-те години, 
когато това слсише започва ла се раз
вива по-6ъто и стара околийски цен
тър. Покра» международното шосе — 
Белград - София - Цариград. особено 
след построяването на железопътната 
гара (1888. г.) в Димитровград започ
ват да никнат малки дюкяни и реди
ца частни занаятчийски работилници. 
Топа е началото на създаването на ди
митровградската чаршия. За десетина го
лини само Димитровград се превърна п 
™лк„ грздче с голям брой шивашки, 
кюркчииски и обущарски 
дюкяни. Тогава Димитровград е 
над 200 работника, а същевременно сс 
появяват и първите търго.ии-Спаео.и, 
Токунии. Шилови, Джаджови и др.

В това време Димитровград 
Цариброд) получава нова училищна по
ето са за онова време модерна, която 
служеик н» градчето все до построява
нето на новата гимназия 19Я. голина. 
Т. с имала големи и светли учебни 
!т"ги и голям. зала. Съшо така по това 

Липа открита митница, в която 
^ботили брат. Джаджови и конто чре.

оформени 
цан- 

рати, ра-

тазиСлед някой »™п™СТИГне 
ще започне ва-

ии, които работеха в учил 
държеха сметка за идс»>н всичките пет делегата 

Вуковарския 
бяха някогашни ученици на та- 

тогапа

част от пътя 
валяк, които 
.лянето на пътя.

Трябва да се отбележи, че 
споменатите се-

на заседанията на 
никога ис се 

никога

чението. макар чс 
учителския съвет това 
споменаваше. Преподавателите 
не забравяха задачата си ла

ссивнм хора със соци- 
За

града
артиите ип:

•имнитс бор- 
в Ди

конгрес 
зи гимназия. от които двама 

на Белградския
голям бро 

гимназия прекараха живо- 
II ум- 

чле-

започнали 
би .

създаватмитров- 
работничсска 

искали 
осемчасов

Пече 1909. 
град била 
стачка, с

голина 
организирана 

която работниците
Гипер-

уче-
бяха студенти

Освен товаот учениците прогр 
алистмчсски илеи 
стават илеи на техните ученици и на 
онези, с които другаруваха тези изпред

ели и ученици. Чрез

С1ГТСТ.
шши на тази

това техните идеи•селяните от 
ла масово

надниците и 
Стачката траяла 4$ дни 

на работни-

работничсското движение 
1 загинаха като достомнн

повишение на 
работен ден. 
и завършила с

участвуваха в 
на материали.

ден мо
то -

та си в
ряха или 
новс I. . 
партия“, (в.

В пнротската 
спечелва симпатиите

ничави преподапате 
четенето на та*но

победа на Югославската комунистическа 
.Свобода" XI 179/1958. Г.).

Циле бързо 
своите друга-

подготовката 
До преди някои 
жеше да се наблюдава 
ляма върволица от хора, коя 
то докарваше или трошеше 
камък. Най-единни и наи- 
настойчиви бяха хората от 
Сливница, а след това 
Долна Невля. Трябва Да се 

усърдната рабо-

доставяни книги и 
брошури ‘ с прогресивно и рсволюииоио 

■съдържание гимназистите и тия. вьрху 
които те влияеха сс развиваха л идеен 
смисъл и стапаха революционери. Тях
ното пролетарско съзнание и позна-

повече сс 
19 век тук 

социалистически

иитс.
По-късно

сто на социал-дс 
тия, която чрез р 
работели в София, започнала да 
дава свои организации в Димитровград
ско (Градини. Бачево. Димитровград. 
Вълковия). Особено силна била парти».- 

в ДиАШтровград. през 
на общинските избори 

гласове-

о влиянм-
пар-

които
съз-

мошно нарастнпло
кратичсската 
отницитс.

гимназия
мо
>аб

на
ТоК С отличен уче- 

другар. С рабо- 
спомогна за създа- 

младо
чел - 

на борба-

подаватели.
музикант и 

много 1

частни
имал

прег
аобп

ри и 
пик, д 
тата си т
ване на ядро на напредничави 
жи, които по-късно шс бъдат в 
ните редици на Партията и 
та срщу фашизма.

По топа време Циле с 
литературното дружестпо , 
почва да работи активно, 
марксическа литература и става 
пропагандист на прогресивните 
алистически идеи.

1оЙването на марксизма все 
развиват. Оше в края на 
съществува група на 
възпитани млади хора.

Затова не е за учудвано фактът, чс 
когато в Пирот в края ма

сс заражда работническото 
в началото на 20-ти век

пата организация 
1919. година, 
тя получила 
тс. Влиянието

(тогава
ОТ

болшинство от
на социал-демократиче-

ртия от Пирот съшо така било 
С димитровградската оргаии- 

връзки. 
В Ди-

тава член на 
.Искра“ и за

миналия пек
започна да 
движение, а Там внася 

голям 
соим-

изтъкне и _ 
та и помощ, която на хората 

Тодор Златанов, слу
ка пъ-

ската па 
голямо. в модерно пролетар- 

социал-демократичсско движение, в 
основателите и на първите-

да се превръща.тя била в постоянниция
1СНОпетс на ,»аз

331
Чл

ско 
групата на

партия идвали
съвместни хон-

оказа
жител в управлението 
•тищата в Димитровград.

и т 
змв алимитровград. устро

ч
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Историята на 

нишката крепост
' г

имало големи корита, които 
в случай на нападение се 
пълнели с вода, за да попре 
чат На неприятеля при ата
куването. Крепостта е има
ла 4 главни входове (капии): 
Стамбол-капия, Белградска 

капия. Видинска капия, Не_ 
готиинска или Водена 
пия. Освен това е имало и

Известната Нишка кре
пост, намираща се до центъ
ра на града, на десния бряг 
на Нишава, е сравнително 
млада крепост. Нейният стро 
еж започва към 1718. година, 
след австро-турската война, 
в която Турция загубва зна 
чителна част от територията 
си северно от Дрина и За
падна Морава, а целта на 
турците е била с крепостта 
да осигурят териториите си 
на изток.

При започването на рабо
тите в Ниш е пребивавал и 
самият турски султан Ах
мед хан III и около 16.000 
спахии от турската држава, 
които били повикани от сул

пата след разчистването се 
започнало със строенето. Би 
ли повикани мг/йсторот-зй- 
дари от Близкия Изток, Се
верна Африка и Италия и 
била докарана поробената 
рая от цяла Сърбия. Рабо
тило се усилено. Не се зачита 
ли празнични дни Работата 
била изморителна и тежка 
и маса народ загивал от 
глад и болести. Колко тежко 
е било строенето показва и 
фактът че камкът е бил пре 
насяи на ръце по верижна 
система от каменните кари
ери до крепостта, където вед 
нага бил вграждан в стени-

ка-

няколко други, служещи за 
внезапни излизания на тур 
ския аскер.

освобождението 
Ниш (28. декември 1877. го
дина) до 1950. година, крепо 

е била затворена

От на

застта
погледите на гражданството.

те.
1725. година крепостта би-

щ-

Новите хали на фабриката за гумени нишки

След халите на „Механик“ и „Цилс“ в Димитровград изникнаха и производствените 
сгради па новата фабрика за гумени нишки, построени недалече от болницата, край Нишава 

В скоро време ще започне монтажът на машините и още една фабрика ще бъде 
пусната в действие.

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА
Първите училищта в Пи- 

ротско, Нишко, Вранско 
Лесковачко датират от пър 
вата половина на 19 столе
тие. Въпреки трудните усло 
вия през 
робство и забраната на тур

Международният химн на 
трудещте се — Интернаци
оналът е стихотворна твор
ба на известния поет Ежен 
Потие (французин по наци
оналност), който през 1871 
година участвува като боец 
в Парижката комуна, пър
вата работническа револю
ция на човечеството.

Ежен Потйе написал сти
ховете на Интернационала 
през 1875 година, а през 1888 
година известният френски 
композитор Пиер Дежетьор 
написал музиката за Интер 
национала. За пръв път той 
бил изпълнен през 1888 го
дина на празника на френ
ските журналисти в град Ли 

Оттогава се пее между 
френското работничество, а 
1899 година става 
френските социалисти, след 
което се превежда на много 
езици и става химн на ра
ботническата класа 

У нас първите преводи на 
Интернационала се явяват 
в началото на нашия век. 
Първите преводи потичат от 
нашите социалисти обаче 
най-добър превод е дал из
вестният литератор Милан 
Богданович.

и

Сегашният изглед на нишката крепост време на турско
тана, за да ги уведоми за 
огромните материални жерт 
ви, които ще трябват за по
строяването на този бастион.

1718. година започва раз
чистването на землището, 
върху което е трябвало да се 
построи крепостта. На това 
място в римско време е и- 
мало крепост, обаче тя била 
разрушена от хуните през 
40-те години на V век. Вед-

Тогава тя бе превърната в 
градска градина и преуреде- 
на за отдих и културна за
бава.

ла завършена- Обаче исто
рията се подигра на турски
те усилия — само 12 години 
по-късно, тази най-солидна 
крепост на турската импе
рия бе превзета от австри- 
ците (1737. година).

Самата крепост е от по- 
малките крепости. Тя заема 
около 22 хектара площ, об
градена е със стени 
10 и дебели от 3—5 
ра. Около стените някога е

ците да се откриват учили
ща, в тези краица започ- 

никнат било цър-нали да 
ковни, било световни учи
лища, в които покрай изу
чаването на познатите Ча- 
словец и Псалтир се пре
подавала и световна наука.

Най-напред никнали учи
лища в градовете. 1810. го
дина Лесковец има учили
ще; 1820 — Враня; 1825 — 
Пирот; 1827 — Ниш; 1847 — 
Буяновац и след това Про- 
купле.

За отбелязване е, че и в 
редица села в околността на

м. н н
МЛЯКОТО НЕ Е ПЪРВО

БИТНА ХРАНА 
НА ЧОВЕКА

Обикновено се мисли, че 
млякото е било първобитна
та храна на първите хора. 
•Мирните, първобитни пас
тири обаче, които се хране 
-ли с овче мляко са само из
мислица, тъ йкато овцевъд
ството се е появило много 
,по-късно, когато човекът е 
•опитомил дивите животни и 
започнал да ги дои.

? Първата храна на човека, 
след майчиното мляко, са би 
ли растителната храна и ме
сото. В първия -период от същ 
ествуването си човекът се е 
хранил с диви 
корени на растенията- а по- 
късно започва употребата на 
месо от уловените 
ни.

В. Девон (САЩ) е изпи
тана възможността за пре
хвърляне на тежки моторни 
превозни средства през реки 
и пропасти по стоманени жи
ци. За да се постигне това 
превозните средства трябва 
да имат специални колела, 
които могат да се употребят 
и на обикновен терен. Опити 
са били напълно успешни.

високи 
мет-

он.
Откога датира 

»Хей славяни«
химн на

споменатите градове по това 
време са били откривани 
училища. Така например в 
Пиротско и Чернотравско 
през тридесетте и четирде- 
сетте години на 19 век и- 
(мало училища в следните 
села: В с. Стрелац (Лужниш- 
ко) 1831 година, в с. Черна Тра 
ва — 1836, в с. Луканя, 
Орля, Извор, Мокра 1840 
дина, в с. Добри дол 1844 го 
дина, 1845 в с. Градище, а 
1850 година е имало учили
ща в селата Сопот и Бери- 
ловци.

През втората половина на 
19 столетие броят на учили
щата бързо се увеличавал, та 
ка че освобождението от тур 
ското робство заварило учи- 
лища и по селата на нашия 
край.

Нашият Един облак има около 
500—1.500 водни 
всеки кубически 
тър. Дъждоносните облаци- 
кумулусите, които поня
кога достигат и до 50 кило
метра, могат да дадат около 
50 милиарда дъждовни кап
ки. Пресметнато в тегло, 
това е около 150.000.000 ли
тра вода.

държавен 
„Хей славяни“ е общославян
ска песен- Тя е известна не ця 
лото слав„нство, а нейният

химн създател е известният слова
шки поет Самюел Томашик.

На 26. октомври 1834. го
дина той присъствувал 
пръв път в живота си на 
едни
спектакъл 
въодушевен от представле
нието и веднага 
стихотворение, което започ 
вало с: „Хей словани, йеще 
наша реч слованска жийе“.

След това била намерена и 
отговаряща мелодия.

Песента бързо се разшири
ла из славянските страни и 
се пее и ден днешен.

в света.
КЗнКИ Н;у

сантиме-
за

театрален славянски 
в Прага. Бил

плодове и
Бели венчални рокли не 

винаги са били в употреба. 
До средните векове венчал
ните рокли се правили 
тъкани с богати разцветки и 
ярки десени — особено чер
вени, а на главата се слага
ло венче от цветя. Чак през 
средните векове започват да 
се употребяват бели венчал
ни рокли.

го-
съчинил живот-

от.

С ъобщениеСтрана без реки РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“
ЩАВА НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ, ЧЕ СЕ Е ПРЕСЕЛИЛА 
В НИШ.

СЪОБЕдин литър морска вода 
съдържа в себе си 0,006 ми- 
лиграма злато. Учените 
пресметнали, 
морета и океани биха могли 
Да дадат около 10 милиар
да тона злато, което изчис
лено в кубически метри 
лиза на 800 кубически 
ра злато.

Въпрекй голямото количе
ство. такива опити са неми
слими по простата причина, 
че целият производствен про 

' цес би излязъл

Макар че е шест пъти по- 
голяма от Югославия (за
ема 1.600.000 квадратни ки
лометра пространство) Сау- 
дийска Арабия няма 
една река, която да тече по
стоянно и да не пресъхва 
никога. Това обаче не значи, 
че в тази страни няма речи 
долини и подземни води, ко
ито могат да се използуват 
за задоволяване на потреби
те на населението.Достатъчно 
е например да се копа в те

зи сухи речни долини само 
на два метра дълбочина и 
да се намери вода, годна за 
пиене. Обяснението за това 
явление е, че тези долини 
са пясъкливи и всичката во
да, която обикновено идва 
от обилните дъждове в пла
нините към Червеното море, 
малко време тече из речните 
долини и след това бива по- 
гъната от пясъка, под който 

се образуват подземни води.

са
че всичките

АДРЕСЪТ НА РЕДАКЦИЯТА Е: 
ПАУНОВИЧ Но 10 — НИШ.

НОВАТА ТЕКУЩА СМЕТКА 
НАРОДНАТА БАНКА В

УЛ. СТАНКО
НИТО

въз
мет->-■*-

Е: 117-14-3-94 ПРИ
НИШ.

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 240 ДИН. 

ПОЛУГОДИШЕН 120 ДИН.много по- 
скъп от златото, което би сеНе се сърди сега

кратки фризури
са в мода

получило.

БАИ ОНЗИ Злополука
• Тексш и рисунки МЕТОДИ ПЕТРОВ

/ ТЪПАН
ЧЕТАТА СД МУ

» изпущли. *
^Е ' 69.^ САМО НА ЕДНА

АНМЧТРО&ГРАА}'>СТРЧ I.

С си Щ1гцЦАлиот
5АV хо о с/: ' с

Е
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Съвети на родителитеВЛАДИМИР НАЗОР
ОСОБЕНИ ЧЕРТИ У ДЕЦАТА 

ДО ТРЕТА ГОДИНАтитовото НАПРЕД а
Родителската99 ктакие

оп на
жат за това, че домашното възпи 
е твъ 
олени

детето започва* 
чината ‘Уп,уба.| 

раждането на детето обаче започват 
нови грижи на родителите и един съвсем 
по-друг 
ното. 3
минава три критични етапа в развити
ето си
пъпа и по.Ювин час след това, когато 

че е

грижа за
с докато то е в май щия разв 

<1и аь и

детето физиче- 
бсности трябва 

Раз

шава
11СЧ.ЯЗ

рдс често ре 
а олзнеаехи!ощ 019ХЗУ

по-трудно.
При оформяването на 

ските и психическите осо 
да се развиват паралелно, 
психическите функции в този период е 
твърде характеристично и 
целокупното развитие на детето, а осо
бено за развитието на неговия темпера
мент.

Детото не се раж 
психически живот, 
чото

X начин на живот на невороде- 
а един месец само детето пре-ш

витисто на\
Начело па колоната другарят Тито езди 
из тесеп и планиски път.

Начело на колоната другарят Тито стига 
най-после под върхът на планината.

раждането. пресичането на заважно
след първия крясък то показва, 
живо. при навлизането в нови жизнени 
условия, означават първия етап. След 
него идва вторият етап. ко^го за 
почва с пресичането на пъпа и трае до 

след

' Високо В урви и мъгли
горе — лед. Наколо — скали и кал,
във теснината долу луд поток 
а по небето черни облаци 
Разкъсана мъгла

върхът се крие. Там гдето би могло 
да се премине — призрак нов стои 
па урвата и гледа пришелеца.
Очите му — очи иа сова, муцуна — 
лисича, зъби — като зъбите на плъх, 
и всеки члеи на ^гърбавото му тяло 
е остро и бодливо. Гледа и говори:
„Отде дойде, безумецо? И накъде?
Познаваш ли ме ти? Аз съм баща на всичките съмнения, 
вестител на нещастие, на разкаяние предтеча.
Аз съм и онзи, койго има остри нокти, 
с които ще изрови в съвестта ви гроб, 
във който ще изгният лудите ви сънища.
Що искаш ти? Защо си дигнал тая челяд 
да страда и да чезне? Идеалът е прскрасеп плод 
що зрей на клон, до който никоя ръка 
не ще достигне. А върхът 
па планината е забит в небето.
Върпи се ти назад, безумецо!“

с цялостно развит 
зи живот в 

неясни

да
Тошуми, 

се влачат, 
се вие като дим 

над старата гора от борове и буки.
— Той езди; но нищо тбй не вижда и не чува 
Къде ли мисълта го носи? Във кои 
незнайни светове живее? И

нача-
дси-прояпява чрез 

плаче, дърпа ръцете си. рита 
пито

ствия-то
*. крака, но мито на родителите.
•ча детето не са ясни причините за тези 
прояви. Чак с 
•пето на нервната 
хората на големия мозък и 
изобщо, както и на пътищата, 
отвеждат и довеждат дразненията ■ мо
зъка, сс явява все по-пълен и по-оп- 
рсдслсн духовен живот у детето: С поя
вата и развитието на сетивата (видови, 
слухови, обонятелни и др.) постепенно 
идва до появата на отделни психически 
процеси-действия. Някои от тези^сетива 
имат свои функции още в майчината 
утроба (сетива за оссзасмост, бол и 
функционират след раждането (видът, 
температура), а други 
слухът идр.).

Покрай усещанията започва да дей
ствува и полята у детето. От неволни
те движения започват да сс явяват во-... 
левите. Освен това трябва да споменем 
вниманието, което от машинално пре
минава в преднамерено и псрцспциитс. 
които започват, когато детето с способ
но да различава отделните предмети, 
пата също така започва да се развива 
които го обкръжават. Помненето у же- 

ззи период, обаче в началото то 
:подредеко и сс предполага като слу- 
ю запаметяване.

това
който

зарастването на същия, 
започва третият критичен етап. 
трае до края на първия месец 

,’ането.
след

ражд
Тези три етапа от развоя на 

роденото са твърде важни, 
необходимо родителите да

оформяването и разви- 
систсма, особено на

"1 НОВО-
Затова .с 

сс грижат
за навременното хранене. нормалния 
сън и за хигиеничните условия на жи- 

малкото.

мозъка
коитоот що

са бръчките по челото му, край устата?
Но изведнъж се спря и трепна.
Пред него — призрак. Цял в смразена кал, 
във сняг и лед. Стои, издъхва студ

вота на
Първата година^ от живота на ново

роденото представлява период на на.х-
интензивен развой, но същевременно и
сигнал ниЙ-съвестно и редовно 
слели това' развитие на малкото, 
е период, когато на детето трябва да 
сс окаже целесъобразна педагогическо- 
медицинска и хигиенична помощ, защото 
тогава бързо сс развива големият 
у детето, и то нараства и 
и в тегло. Докато непосредствено слсд 
раждането детето тежи около 3.5 кг и 
е високо около 50 см. в 
дина то нарестоа за 
тежи около 9 кг. Пр

да се
Това

и шъпне:
-Къде, безумецо? Вт,в тая планипа 

аз властвувам. Поспри се, погледни 
ти тез, които водиш тука.
Без дрехи, боси, жалка плът човешка, 
злочеста кръв, която моят дъх сразява. 
Защо ги водиш ти към мъки и към смърт? 
Аз ледпи статуи от вас ще изсеча 
и вие ще стоите пеподвижни

дазапочватмозък 
на височина

първата го- 
25 см. и 

-ата гЪдина 
авно. така

окол
рез вт

от живота детето расте по 
че получава още 10 см. височина и 3.5 
кг в тегло. В третата година ръстът се 
забавя оше опвече

ор;
>-бНо на върха планински тресна гръм, 

засвири вятър, дигна се мъглата,
облаците закрещя орел; и блясна

ден и нощ
на тоз планински път, като знамение 
на мойта мощ; и ще напомняте на хората, 
че тук човекът има свой предел.
Назад свърни, върни се в низината 
край своето огнище костите си грей 
покорен, тих; най-верният закон

живей, без да размисляш как да се живее“.

под
слънце топло, лъчезарно; 
и Титовият глас се спусна като дъжд

детето нараства 
получава оше 2 кг в 

обшия ркст през този 
период сс развиват по-интензивно мус
кулите и заздравяват костите, както и 
вътрешните органи, особено сърцето и 
белите дробове. Благоприятно въздсйст-1 
вие за развитие на тези органи оказ-\ 
ват правилният режим на храненето, 
след топа чистият пъзд 
водата. Тези условия тр. 
създадени от родителите.

около 7 см и 
тегло. Покрай. през то 

е не 
чаин

Общо взето този период от раждането 
па детето до тригодишна възраст озна
чава период иа .събуждането и развити
ето на психическия живот, и на из
граждането на основите на • целокупна
та духовна конструкция“. Това с пери
одът на ранното детство, когато трябва 
да станс на свои крака. Когато този 

. период сс прекара тогава с по-лесно на 
всичките фактори, които възпитават - ро
дителите-. детските ясли. и общността. 
Обаче основното е да сс има търпение, 
такт и добре да сс познават особено
стите на собственото дете.

над челядта измъчена и вечно жадна 
за неговата реч:

„Напред!“
човешки е:
Тъй каза призракът; но блясна погледа на Тито 
удари коня и прегази призрака 
и от зениците му бликна огън;

слънцето и 
да бъдат

ух, < 
рябваТопъл прием и хубаво 

представяне Но в споменатия период започва 
виването и на психологическите осо 
сти на детето. Психата. т. е. душата на 

по-точно неговият
т от повече фактори 
сна роля имат семсЙ 

дата, в която детето се 
Родителите трябва винаги да дър-

раз-
бено-

и викна от върха: вътрешен 
Мсж-

дстсто. 
живот зав: 
ду тях ос 
и сре 
тава.

„Напред!“ ися
:об<дриха самодейците и вече е 

запланирано те да направят 
посещение и на младежката 
трудова бригада на Авто-пъ- 
тя, в която работят и наши- 

Димитров-

Културно-забавните 
ции на Народния университет 
в Димитровград в 
(14. май) посетиха Кална, из
вестен миньорски център в 
Източна Сърбия, като устро
иха, културно-забавна вечер 
за работниците и служители 
те от селището.

Представянето пред публи 
ката бе твърде успешно и 
последва покана за нови по
сещения. Оркестърът на На 
родния университет пожъна 
най-големи

Жителите на Кална твърде 
гостите-

ството
пъзпи-

сек-
II С. Василев

неделя
Начело па колопата другарят Тито езди 
по твърда и замръзнала пътека.
Сега пред него призрак нов стои 
и пътя му затваря. О, колко грозен е! 
Жълт, мършав! Кожата му се отпуснала, 
а костите му тракат като орехи 
в торба. И призракът му заговори:

НАИ — ЧЕТЕНИТЕ КНИГИ 

У НАСте младежи од 
градско.

Посещението ще стане до 
края на месеца или в начало 
то юни.

ните две-три години наи-че 
тени книги у нас са: „Слън
цето е далече“ от Добрица 
Чосич, „Мостът на Дрина“ 
от Иво Андрич, „Проломът“ 
от Бранко Чопич, „Корени“ 
от Добрица Чосич, и „Сръб
ска трилогия“ от Стеван 
Яковлевич. От нашите кла
сици най-четена книга е ро- 

„ Хайдутинът Стан- 
Янко Веселинович.

Според едно анкетиране 
извършено от библиотекар
ския център на Народна ре
публика Сърбия, през послед

„Стани
и погледни ме! Ти ме знаеш, 
но нивга още моя лик ие си видял,
А аз съм онзи, който дълго време те следи 
подобно сянка из земята пуста.
Аз съм във всеки двор. край всякое огнище 
и обор; тоз, който слага

чсякоя торба н сс наричам Глад!

М.

аплодисменити.ръка във 
Олезни от твоя кон; аз ще го ездя.
И сам ще поведа момчетата ти клети 
из шубраци, клисури и пустини, 
където само катерицата и косът 
намират ядене. Смъкни в миг знамето червепо 
и издигни ти моя черен стяг!
Тук слава и победа славя! О, стани!
От сънищата си се откажи, върпи се 

равнината. Ори и сей, жъни,
нищо по-добро от хляба,

V манът 
ко“ от

В поредицата на чужде
странните писатели^ които 
най-много са четени у нас за

сърдечно приеха 
самодейци, а също така бяха 
им обезпечили безплатен пре

ши ц

т ,-Ц

воз с автобус от Димитров
град
както и безплатен приют и 
храна по време на пребива
ването.

За отбелязване е, че секци
ите на Народния универси
тет най-напред твърде успе- 
ло дадоха концерт в Дими-

■
последните две-три години се 
намират: Толстои с „Война 

мир“, Виктор Юговите 
„Клетници", след това твор
бите на А. Дюма, Жюл Верн, 
Марк Твен и др.

Най-много четени съвреме 
нни Чуждестранни писате
ли у нас са: Ерих Мариа Ре 

. марк, Хемингуей, Максим 
Горки, Томас Ман, Теодор 
Драйзер и Алберто Мора- 

ч вия.

до Кална и обратно, шу Ивъв
защото няма 
а иай-голямо щастие е да си сит! 
Подай ми поводът и изчезни!“

^•?!-.ч->

-Тито тот коня слезе, но не се обърна, 
наведе се, заграби буца пръст,

и я захвърли в лицето А“на прах я стри 
на призрака и викна:

тровград.
Топлият прием в Кална и 

възторгът на публиката обо-
КомпозицияН. Младенов: —„Напред! Напред!“

РАЗКАЗ
наторената резиденция те били написали с черна боя 
голям лозунг: „Спрете опитите с водородни бомби!“

Като един от извесните физици,които щяха да 
проведат новия опит, 
тази история.

Според вестника двамата били забелязани от една 
кола цивилни полицейски агенти тъкмо когато дописивали 
лозунга- Докато колата се доближавала- единият хвърлил 
през живия плет кофата с боя и двете четки. За нещастие 
кофата се изсипала върху някаква девойка сгушена зад 
плета, и мъжът веднага изскочил, за да разбере защо 
се отнасят така с него в един толкова важен момент от

ФРАНК ХАРДИ
аз неволно се заинтересувах отТЕЗИ, КОИТО 

ЗАГРОЗЯВАТ ГРАДА
Дърветата ицветята бяха покосеяи и попарени, като че 
могъщ ураган бе минал над тях. И реката, тъй весело си 

стоеше неподвижна и червеникава,
Разбира ДсеЛИединОГписаЯтеТ ^ест^диг/п^рото си 

без да знае дали разказът му ще бъде прочетен, тъй като
може да не излезе достоен за бяля^в^а^° още^ю^вета 
ния са от друго естество: аз не зная има ли още нв св г 
въобще живи хора, за да прочетат разказа ми. Уверен 

поне в нашия град всички до няколко дни ще 
самият няма да живея дълго

неговия живот. По този начин полицията намерила си
гурен свидетел. Вестникът добавяше, че подобни лозунги 
са били писани по стените, комините и мостовете нався
къде из града и че властите са решили да поведат двамата 
злосторници за „престъпно, загрозяване на града“.

Тъй като имах свободно време и се чувствувах до 
известна степен лично засегнат, реших да отида в съда 
и да присъствувам на делото.

През тази майска утрин’ от мястото си в съдебната 
зала видях на подсъдимата скамейка да застават двама . 
души. По-младият, вероятно около тридесетгодишен, беше 
висок и слаб. Имаше измъчен вид, но в очите му искреше 
ирония. По-старият, може би на четиридесет и пет, беше 

. нисичък й широкобузест. Кръглото му лице имаше из
раза на любопитно дете. Той сякаш искаше да види всичко 
и всекиго едновременно.

Делото започна. Разбира се, двамата подсъдими бяха 
работници от пристанището.

През следващите дни вестниците гтуоликуваха писма 
на най-различни хора. които подкрепяха двамата автори 
на р настояваха да се спрат опитит.е Глобата беше 

— освободени.
сред раз„валините на града, сред мъртве-

течеше допреди, сега 
сякаш обърната в лава.

Само до вчера това беше един градус църкви, гра
дини и магазини- със своя политика, свои спорт и свои 
шумни улици; град, където един милион ^ “а
слаждаваха на живота и всеки имаше план за б д щ

Сега нямаше да има бъдеще. „„„„„„„
неописуемо зловоние и странна 

стенанията и сърцераз- 
още живееха, но часо_

съм, че
бъдат мъртви, така че и аз 
сттетг написването на последните редове.

Д Катастрофата, от която толкова дълго се страхувах- КатастрсхраI , стана някаква грешка при
бомба. Аз бях от тези, които 

моята работа беше да стоя от 
оживях. Всички

I Над мене тежеха 
тишина- рядко прекъсвана от 
диреталните вопли на ония, които 
вете им бяха преброени.

ме, най-после ни сполетя, 
нашия опит с водородна

В първите минути - кога беше това? - аз « ош^вах 
' или да облекча умиращите, но не можех д

опита, но
на експлозията, затова

и военни загинаха —

участвуваха в 
другата страна 
други учени, политици в това съм да помогна

направя ™що^ ^ умирам в жестока, изгаряща агония. 
През малкото време, което ми остава, трябва да папрегп 
сили, за да мога да напиша своя разказ.

Той започва' преди около един месец, в първата 
седмица на май. и както казах, аз го пиша, без да зная 
имгГли още живи хора, които да го четат. Предполагам, 
че нащта бомба е образувала огромен облак и е покрила 
че нащта бомба е образувала огромен облик и е покрила 
града със смъртоносен прах. Може би вече е почнала 
атомната война и този взрив се е разпространил по цялата 

всички градове на планетата са се превър-

сигурен. югОбхванат от паника, аз подкарах
през обгорената земя “му предградия, съзнавам
Като стоя се^а "ре^ иВО перо о/меюто. за да се опише 
че е нужно много по-живо п РО войната видях един град
целият този ужас. веднъж 1 ^-ш-ясен се чудех иа
след тежки бомбардировки и т ма 0^гънати стоманени
хаоса от разкривени здани и руп гротескно на-
стьлбове, тухли, превърнати опрах тела^ ^ ужасни 
трупани, полузаровени в Развалините налягал 
пози или размазани на кървави беше още

Но сцената, която ме Р -цките стърчаха по- 
по-страшна. Остатъците от_ п Р® ИЩВ| разядени от 
зловещо и приличаха на бол де някои извити в
киселина. Трупове лежаха на' краката си като

обгорени така, че не може да се опише.

на лозунга и 
платена и двамата 

Сега лежа _
зловония и писъците на умиращите.

Разказът ми е -написан - и доколкото агонията още
обхванала напълно ума и тялото ми- спомням си пак обхванала най уто а коит_ бяха осъдени, задето

шкитеземя, така че
“ |анВаКчалеоНтоЬна^Ра?Ипрекарвах в града няколко
дневна отпуска и докато бях в хотела, прочетох в сутре
шния вестник, че двама души ще бъдат съдени „за з - 

. грозяване на града“. Върху висока бяла стена на губер-

не е
двамата прости работници» 
„загрозявали града“.

агония, други — 
вкамените, с тела
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СГОВОРНОСТ
Неустроеното

представлениеНА ОСВОБОДЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ
На едно дърво се събрали 

гарвани. Днес е репетиция 
на комедията „Гарванът и ли. 
сицата“.

Един гарван стои на едно 
дърво и държи парче сире
не. Друг гарван стои под дър 
вото и представлява лисица
та. Той говори:

— Чух, че ти си птица- коя 
то най-хубаво пее. Хайде, за
пей някоя песен!

Е ето, че оня гарван на дър 
вото трябва да изпусне сире
нето. Но той си помислил: 
по-добре е да изям сиренето, 
01 колкото да го изяде опя до 
лу- И така и направил — из
ял сиренето.

Управителят па театъра се 
разсърдил и довел друг гар
ван за актьор. Но и другият 
гарван изял сиренето. Тогава 
управителят, довел трет гар
ван, па четвърт, па десет... 
И всички изяли по едно пар
че сирене-

В купето е тишина. Райтер 
разсъждева, а непознатият 
другар пуши и гледа през 
прозореца. Съпътницата им 
излезе някъде и дълго вече 
я няма. Непозната жена дре' 
ме в ъгъла.

—Райтер проверете какво 
става с нашата съпътница!

кретар на ЦК на ЮКП. Сед
на до вратата някак по-при 
брано, като че ли бе на пост.

В купето влезе кондук- 
торът. Прегледа билетите и 
отиде по-нататък Влязоха и 
двама гестаповци. Райтер не 
брежно подаде германските 
си документи и посочи съпът 
ниците си:

—Това са ми приятели!
Гестаповцито погл еднах а 

документите и салутирайки 
излязеха от купето. Тито се 
усмихваше, а Райтер изтри 
с кръпче изпотеното си чело.

В Кралево промениха вла 
ка- Тесиолинейката ги доведе 
в Чачак. Излизайки от ваго
на, другарката видя аген
тите, които я познаваха като 
комунист.

—Агентите ще ме познаят 
— тихо каза тя

Недалече от билетарницата 
на белградската гара между 
многото разбързани пътници, 
един човек стоеше спокойно. 
На пръв поглед изглеждаме 
той е един ст ония- в чиито 
живот войната не е внела 
много проблеми. Хубаво обле 
чен, добре обръснат, той стои 

-и чете вестници.

вид колко вода дневно е не
обходима за

Основното 
училище 
Одоровци ще разреши в бли 
зко време един от най-акут 
иите проблеми-проблемът за 

Предприета е акция.

шестгодишно 
в село Трънски 180 ученика, 

колкото ги има в училище
то, става ясно за какъв про
блем става дума. Във връз
ка с това не можем а да не 
отбележим примера на сго— 
ворността на населението на

вода.
на широк план за събиране

това малко разпърснато пла. 
нииско цело, където хората 
може би не се виждат един 
с друг седмици и седмици. 
Да посочим само новопоетро- 
енпото училище стойността 
на което възлиза на

на доброволен прилог от 
местното население. Населе
нието на Тр. Одоровци до 
сега е дало над 100,000 ди
нара. Останалите средства 
щс осигури ученическата ко
операция и Общинският на
роден отбор от Димитровград. 
Всички подготвителни ра
боти са извършени. Очаква 
се само пристигането на ин
женер, който ще извърши

около-
30 милиона динара. Общин
ският народен отбор от Ди
митровград е дал за изграж- 
ддаието на училището само 
5 милиона динара, 
останало е плод на коравите 
ръце на одоровчани. Те се

Всичко
размерване.

Цялата работа около про- 
копаваието на канала за но 
вия водопровод ще бъде 
извършена въз основа на до
броволен труд на населени
ето и учениците. Водопро
водът ще бъде дълъг 410 
метра.

От какво значение е тази 
акция най-добре показва то-

постараха дори и за вътреш
ното обзавеждане на учили
щето. През зимните дни до
броволно дадоха дърва, та
ка че за тези средства бяха 
купени различни учебни по
магала.

За похвала е и целия учи
телски колектив чиято ини
циативност и организаторска 
работа се чувствуЕа

—Райтер, прехвърли я на 
спокойновтория изход! 

каза Тито и продължи към
Когато управителят видял, 

че няма вече сирене, отло
жил репетицията и заявил:

— Неудобно е тази коме
дия да се представи от гар
вани!

изхода.
Райтер погледна след него- 

а после се обърна и подир 
другарката бързо влезе във 
влака, „Той отиде сам, а аз-- 
Може всичко да пропадне“ 
— помисли си Райтер, но ня
маше какво да прави. Изля 
зоха от другата страна на 
композицията и движейки се 
край вагоните, се отзоваха 
на страничния изход

В Чачак чакаха влака за 
Ужичка Пожега. Тримата 
расъждаваха как да избег
нат от очите на полицията.

—Нареждам ти, Райтер, да 
седнеш с другарката във фай 
тон и на съседната спирка Да 
се качите вьв влака — каза 
решително Тито.

Райтер не можеше да се 
съпротивява Разбра, че така 
трябва да бъде. На чачанска 
та гара Тито влезе във влака 
сам. А от следващата спирка 
заедно пътуваха до Ужичка 
Пожега.

Същия ден стигнаха на о_ 
свободената територия.

Из кпигата „Разкази 
за Тито“ от Миролюб 
Йевтович

•Борбата на Тито — наш по-добър живот

Райтер отвори г.ратата на 
купето, погледна из коридо
ра, а след това седна на мя
стото си.

—Но. намерете я, — по_яс - 
но му рече непознатият дру
гар.

Небрежно протягна лявата 
сп ръка и се убеди, че тъкмо 
толко е и по неговия часов
ник. Изнад вестника бегло 
погледна към широко отво
рената врата и продължи да 
чете.

На перона изпищя локомо 
тив. Пътниците се разбър
заха в чакалнята. Пътникът 
с вестника повдигна поглед 
и полека се отправи към една 
хубаво облечена дама.

—Не закъснехте. Това е ху 
баво от ваша страна — объ 
рна се той на немски език.

—Още десет минути, — по 
мисли си елегантният човек, 
поглеждайки на големия ча
совник на гарата.

ва че до сега се носеше вода 
от близу 1 километър раз- I

IДраган ЛУКИЧ тояние. А ако се има пред- всяка нова акция.

—Не, аз никъде не отивам! 
— отговори Райтер и си по
мисли: „Другарите ми казаха 
нито един момент да не го 
оставям сам .. .“

—Потърсете я — по-реши 
телно каза другарят

—Наредено ми е .. -пре
късна го Райтер.

—Спокойно ти отиди- зная 
какви нареждания си полу
чил,

СЪРДИТА

Аз често се пачумеря 
и се окрия под наща маса, 
та се сърдя и се мръщя ц§§
по два и три часа. • : -

Питат ме и татко- 
и леля, и мама:
„Какво ти е милинка ?“ 
—Аз отде да зная.

настояваше непозна
тият другар.

Но беше напразно. Райтер 
мислеше само на задачата си. 
„Доверено ми е да го провеж 
дам до Ужица. Ако нешо се 
случи, аз отговарям. Трябва 
да му помогна, ако дойде до 
каквато и да било опасност. 
А да го оставя така . . .

—Не, не... никак! — 
шително отказа Райтер

На непознатият дугар нему 
остана нищо друго, освен да 
чака. Но наскоро вратата се 
отвори. Тяхната съпътница

—Моят приятел, господин 
Райтер, — каза тя също на 
немски и представи съпътни 
ка си.

Полека, не бързайки, те се 
упътиха към перона- На из- 
хода Райтер посочи герман
ския си пропуск. Портиерът 
немо климна с глава, а часо
воят салютира ...

Влакът наскоро тръгна- В 
купето с 
четирма 
живел разговор.

„Как говорят, проклетници 
те! Не проговорили, дано гос 
ггод даде“ — помисли си не
позната жена и се взря пр^з 
прозореца 
шеше съпътниците, които са 

немски говорят, да не 
мислите й. ~

у?У-Я*'

Но когато всицко мине* 
ех, че трудпо е тогава- 
Питам сама себе:
—Защо бях такава?“

Иован Йованович — Змай И така всеки ден с канти в ръцере-
меки седшца седят 

пътника. Води се о- ТОРБАТА С ЛЪЖИТЕ
Турският хитрец Настра- да чакаш торбата ми с лъжи 

дин ходжа дошъл от Анадо 
народа! Тук 

лъгал- там лъгал, най-сетне 
стигнал в Хитър Петровото 
село. Срещнали се два минат а 
хитреци на улицата до плета 
на поповати къща. Настрадин 
ходжа попитал:

' то, като стигнал при първата 
обуБка, 
си рекъл:

—Добра обувка- здрава, но- 
защо ми е само една!

Отминал по-нататък. Стиг 
нал другата обувка.

—Я още една обувка, ще 
се върна да взема първата. 
—; рекъл той, снел агнето от 
гърба си оставил го на пол
янката и тръгнал назад. В 
туй време Хитър Петър, кой 
то сп бил прибрал първата 
обувка изкочил от шубраци 
те, грабнал агнето и другата 
си обувка и пак се върнил 
при ходжата. Ходжата се пук 

„ от яд като гледал как 
майсторски лъже Хитър Пе
тър Както и да е- заклали 
агнето, наръжкали огън, опе 
кли го и седнали да ядат.

—Ходжа, — проговорил Хи 
тър Петър 
лъжа да те прогоня оттуха, 
преди да си хапнал една 
мръвка от агнето?

— Не можеш.
—Мога.
—Хайде да видим!
—Ей

те?се върна.
—Къде бехте досега? Защо 

толкова дълго останахте вън 
от купето? т—; попита прекор 
но непознатият другар.

—Друже Тито,.., друже 
Стари ... — възбудено се о- . 
правдаваше другарката.

Но Райтер по-нататък ни
що не чу. Той бе смутен. 
Стана му ясно кей е непоз
натият другар. - Тсй разбра, 
че до освободената територия 
придружава Генералния се-

ритнал я с крак ила да лъже Ходжата си прехапал 
те, Кипнал, но нищо не 
зал.

усни
ка-

Като че ли се пла

мо на — Да не се разсърдиш? — 
продължил Хитър Петър. — 
Хайде да се поразходим из 
гората под сенчестите дърве 
та, покрай мечите медарни- 
ци, додето ти мине- че тогава 
Ще се надлъгваме.

Ходжата се съгласил

прочетат
Райтер непрекъснато прави

усилия да си спомни за нещо. 
„Къде. ли виждах този дру
гар? „Погледна го в 
си помисли: „Дали тези очи 

бяха преди двадесет дни 
в шофьорското ми огледало? 
Аха, па да. Него возех през 
Белград . . .“ _______

Ти ли си Хитър Петър? 
— Аз съм — одговорил Хи 

тър Петър.
— За тебе съм чувал че 

умееш майсторски да лъжеш, 
— Тъй приказват хората — 

навел скромно глава Хитър 
Петър, — и за тебе съм чу
вал еъщото- 

— Ами какво

очите и

и тръ
гнали. Излезли от село Влез 
ли в гората. Вървели полека 
и си приказвали.

ие

— У нас започнал да 
говори ходжата — греят две 
слънца Имаме крилати мага 
рета. а зайците снасят яйца 
в гнездата си по най-високи 
те дървета.

— Хубаво

правиш ту
ка? — попитал ходжата.

— Подпирам плета да не 
падне.

— Искаш ли да се надлъ_ 
предложил ход-

нал

Малките пожарникари получиха
униформи лъжеш- ходжа 

думал Хитър Петър- — Но 
аз не вярвам.

—Нашата

ГЕаме?
жата.

— Защо не. Само че сега 
не мога, защото съм забравил 
лъжите

искаш ли евода е суха — 
продължавал ходжата, —- не 
Я ~ а я Режем с ножове.

Тъй. ходжа 
ти вярвам!

Навлезли

бе си едногодишна работа. 
Образуван в началото си в къщи. Аз ги 

нося в една торба и когато 
не ,ми трябват- държа 
качени на стената. Ако под 
ложиш гърба си да подпи
раш плета, додето мръдна до 
къщи и си взема торбата с 
лъжите, ще се надлъгваме 

— Иди — казал ходжата 
— ама бързай!

Хитър Петър кривнал

на ми
налата година, отредът ми
на теоретическата 
обучението и от преди извее 
тно време пионерите работят 
практически упражнения с 
истинските

само че неги о_част на
още навътре т,

ОглааданелиРеВаЛИЛО' ПЛаДне' 
—Да бехме 

— рекъл 
—Какво

сега, почакай само Да 
посолим печеното агне. ЕЙ 
там в долчината има солена 
пръст — ще ида да донеса 
една шепа Ще поръсим с нея 
агнето и сетне ще те излъжа.

—Иди — но бързай защото 
съм много -гладен — отвърнал 
ходжата и де почнал да си 
точи зъбите за печено агне.

Хитър Петър слязъл в дол 
чина-га. потулил се и подир 
малко се развикал:

Олеле! Не ме бий! Не съм 
аз! Олеле! Ходжата ти от
крадна агнето! Ей

противопожарни 
средства. Няколко пъти 
че отредът е работил 
тивопожарните 
маркучите и е „гасил“ 
жари.

хапнали нещо 
Хитър Петър, 

да хапнем?
ве-

с про 
помпи и с — погледнал го 

—Не ходжата.
зная, наоколо нищо 

не виждам за хапване — 
озърнал се Хитър Петър.

в туй време 
чорбаджия с 
рамо.

Вярваш ли- че мога тта
хиъ%а а&г* -

Нхе0*“ се вяРва —‘отвър 
~ Чорбаджия едър мъж, не можеш го

на
долу, влязъл в едно кафене 
и си поръчал кафе. а ходжа 
та подложил гръб, подпирал 
поповия плет и чакал Хитър 
Петра. Чакал- чакал, додето 
мръкнало и притъмняло. При 
брал се ядосан.

На другия ден 
пак срещнал Хитър Петра и 
се развикал:

— Абе, Петре, ти защо не 
дойде вчера да се надлъгва 
ме? Нали уж отиде да си взе 
меш торбата с лъжите- 
вести никакъв- Ти май че се 
уплаши!

— Ходжа — отвърнал Хи
тър Петър — каква по-голя 
ма лъжа искаш 
накарам цял ден да 

- р: ш дядовия попов

по-

Разбира се, че тия знания 
на малките пожарникари ще 
могат да дойдат 
ние в случай на

се задал един 
младо агънце надо израже- 

нужда, но
другото е далече по-важно_
онова, което не могат 
трудно успяват да направят 
старите пожарникари, деца
та го правят съвесем 
Именно, пионерите

или
ходжата

нал 
та е го хе горе! 

с него да се разправяш... 
Ходжата

леко. 
пожар- 

правилата

ИдаОтредът па малките пожарникари
надви 

—Почакай 
и мълчи!

Хитър Петър 
шубраките 
жията и 
обувка
туй се

като чул тия ви- 
скокнал и си рекъл:

- Оня чорбаджия с дебелия- 
врат ще ми строши кокалите, 
ами я

никари, знаещи 
за предпазването от

служба в общината и в дру 
жеството ке могат да минат 
из димитровградските улици, 
а да не ги спре група пиони 
п-;.

Неотдавна малките пожар- 
членуващи в добро-

ков,малко — гледайа непожари, 
винаги мъмрят и подучават 
другарчетата си,

волното противопожарно дру 
жество в Димитровград по
лучиха истински пожарни
карски униформи. Радостта 
беш е голяма, а оттогава от- 

пожарната

се муцщал в 
преварил "чорбад 

оставил 
на сред пътя.

и на стотщшЛ 6ърже 1 
другата ■

да бягам, додето нече не тряб
ва да си игрят с огън, киб
рит и лесно запалителни

които искат да се запи
шат в дружеството.

Малкият пионпреки пожар 
никарски отред има зад се- щества.

е дошъл!
Плюл си на петите, побяг-едната си 

Следот тая, да те 
ПОДЛИ—
плет и

ве- нал.напред 
Чорбадяшяга°СТавил

Хитър Петър излязъл сп~ 
Долчината у изял сам пече- - 
ното агне

говорните по
е агне


