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ТОДОР СЛАВИНСКИ 
Вестникът излиза на 1 и 16 

в месеца
Печатница -Просвета“ — Ниш 

ЦЕНА 10 ДИНАРА
И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Реч на Коча Попович пред Общото събрание VII заседание на Постоянната конференция на югославските градовена ООН

Считаме за необходимо преговорите 

по разоръжаването да се водят под
на Обединените нации

Градът - домакин иолучава търже
ствен изглед

закрилата ванович — говори и фактът, 
че заседанието на Постоянна 
та конференция на югослав
ските градове е една от най- 
значителните манифестации. 
Предстоящето заседание и- 
ма по-голямо значение от 
предишните, защото на него 
ще се разисква за по-кататъ 
плюто развитие и усъвършен 
ствуване на комуналната си 
стема, самоуправителната си 
стема и на общественото у- 
правление в комуната, а 
също така и за подобряване 
работата на жилищните об
щности и местните отбори и 
на управителни органи, как- 
то и по други въпроси не на 
шия демократичен механи
зъм.

Осъществявайки принципа 
че комуната е основна клет
ка на обществения органи
зъм, в който се развиват вси 
чки форми на живот в която 
по най-пряк начин се вземат 

. решения по жизнените ттроб 
леми, нужно е и по-нататъкТ 
да се работи за укрепването 
на елементите на непосредст 
вената демокрация. Това ид
ва оттам, че не съществува 
практичен отговор на всич
ки нови явления и защото За 
ради големите разлики в спе 
цифичностите на отделните 
краища и комуни все по-тру 
дно е да се дават отговори 
на всички въпроси „отгоре“.

Съглеждане ролята на ко
муната в светлината на но
вата Конституция ще пред
ставлява несъмнено голям 
принос за превъзхождане на 
схващането, че комуната, ка 
то обществено-политически 
организъм е народният от
бор. Той е само един от мно 
гото органи на комуната. Все 
по-бурното и по-разнообраз
но развитие на живота в ко 
муната изисква развитие на 
елементите на пряката дей
ствителна демокрация 
ключи подпредседателят Ра 
домир Милованович.

На заседанието Ще присъ- 
ствуват делегати от над 300 
градове, членове на Постоя
нната конференция в Юго
славия. или около 15 пъти 
повече, от колкото на учреди 
телното заседание, на което 
присъствуваха представите
ли на 21 градове,

Ниш е готов да окаже го
стоприемство на своите го-

Постошшата коонференцня па югославските гра
дове е създадена на 20 и 21 април 1953 година в Белград 
като доброволна, консултативна организация на градовете 
за обмен на опити и за сътрудничество в разрешаването 
на въпроси от общ интерес. Тя осъществява тези цели 
като оказва помощ на градовете: чрез обсъждане па ур- 
банистически, комунални, стопански, културни, здравно- 
социални въпроси на развитието на градовете, чрез про
веждане началата на социалистическата демокрация, осо
бено на развитието па локалното и общественото управ-

На редовното шестнадесето " 
заседание на Общото събра
ние на ООН, на 26 септември 
т. г, е говорил държавният 
секретар на външните рабо
ти на ФНРЮ Коча Попович.

от изка-

не преговорите между Изток 
и Запад, водени на различни 
равнища и на различни теми, 
не доведоха до по-съществе
ни резултати.

След това излиза съвсем 
очевидно, че на страните, 
които се изясняват за поли
тиката на необвързването 
трябва да се предостави да 
формулират и приложат своя 
ообствена политика. Инак, 
ако тук се равнявахме спо
ред блоковите критерии, ня
маше Да можем да водим ис
тински независима политика. 
Когато някои от друга стра
на ни говорят, че зарад на
шето становище по , коло
ниалния въпрос трябва да 
бъдем обележени като „анти 
западни“, ние можем да от
говорим: няма какво да из
меняме, ние можем, да пре
станем да сме „антизападни“ 
само ако в интерес на коло
ниалните народи, а при това 
и на световния мир. вие из
мените из основи вашата ко
лониална политика.

Ние стоим здраво на стано 
вището, че всеки народ има 
пълно право сам да се опре
дели за една или друга идео 
логия и социална система. 
Това е съвършено негова ра
бота. Покрай това ние сме у 
бедени, че съществуването 
на идеологии и различни соци 
ални системи не е оня фак
тор, който сам от себе си пре

Поместваме изводи 
зването му.

В началото на изказването 
той честити от името на де- 
дегацията на ФНРЮ на пред 
оедателя на Общото събра
ние за избора му, като из
тъкна изключителното значе 
ние на този избор, че на най 
високия пост на ООН за пръв

ление, чрез усъвършенствуване на организацията и начина 
на работа на органите на властта и управите в локалните 
общпости, чрез организирано проучване на тези въпроси, 
чрез обмен на опити и мнепия на общи. регионални и 
специални срещи и други изгодпи начини на работа. Също 
така и като осведомява своите членове за постиженията 
в тези области у пас й в чужбина, организира сътрудни
чество с органите па властта в управлението и в подго
товките и изработването па закопопредписания и други 
предписания, които определят работата па органите на 
властта и управлението или въобще живота в локалните 
общности.

стоиПЪТ представител 
на страна от африканския 
континент. След като напом
ни, че това заседание на Об
щото събрание е започнало 
в една международна обста
новка, пълна с трудности и 
неизвестност и отбелязана 
с трагичната смърт на гене
ралния секретар на ООН Даг 
Хамаршелд, той каза:

Говорейки пред учредителното заседание на Посто
янната конференция па градовете, другарят Едвард Кар- 
дел, подпредседател па Съюзния изпълнителен съвет, 
между другото каза:

„Мисля, че е важно да изтъкна, че с тази кон- 
ферепция тю получаваме едно демократичпо тяло за раз
решаване на проблемите в градовете и в градските об
щини, което постепенно може да се разшири и обхване 
и по-малки градове, така че да стане един инструмент, 
конто ще функционира отдолу нагоре. То е един от онези 
инструменти, които споменава и Маркс, когато говори за 
свързването между комуните“.

„Какво се случи през пос
ледната година, за да се 
дойде до сегашното влоша
ване на международните от
ношения?

Няма да изброявам съби
тията и фактите, които са из 
вестни на всички- Ще на-

Седмото тиране на шосето до Сичево 
и откриване на нов хотел в 
него, завършване строежа на 
малките вили в Островица, 
уреждане на туристическите 
места: Нишка баня. Яастре- 
бац. Плоча, Бубан и друти, 
по урежденето на града ра
ботят и местните организа
ции на ССРН и младежта. 
Тези две организации разви 
ха жива дейност за провеж
дане на поставените задачи 
по уреждането на външния 
изглед на града — улици, а- 
леи, паркове и пр.

Градът на Нишава е твър
де удостоен с това, че му е 
поверено организирането на 
поверено организирането на, 
заседанието на Постоянанат-^ 
конференция на югославски 
те градове, а от своя страна 
той настои да се покаже ка
то примерен домакин.

заседание 
Постоянната конференция на 
югославските градове, което 
ще се състои в Ниш от 30 
октомври до 2 ноември 1961 
година, представлява една от 
най-значителните манифеста 
ции в страната, 'а за Ниш 
събитие от извънредно зна-

на

помия за някои, които смя- 
Ста-таи за съществени. 

яя по-нататъшно изостряне 
Изток — дизвиква, и неизбежно тряб 

ва да предизвика изостряне 
на международните отноше
ния, но че това е политика 
на поставяне на други стра
ни в неравноправно положе
ние. на вмешателство в тех 
ните вътрешти работи или на 
кратко казано-политиката на 
сила. А тя не може да се о- 

нити с идеологиче-

отношенията 
г„ което

чви по германския, т. е. 
^линския въпрос, 

дължи се и се 
надпреварата за въоръжа- 

изгледи за

особено се%с
чение.

Това се вижда и от факта, 
че през последния месец в 
Ниш с невероятна скорост се 
урежда всичко онова, което 
не съотвествува на търже
ствения му изглед. Освен ма 
териалните средства, кои*го 
Нишката община вложи в из 
гражденото и уреждането на 
няколко Еажни обекта какви 
то са: железният мост на Ни 
шава към Нишката крепост 
(ще бъде монтиран през този 
месец), уреждането и асфалти 
ране на улици в града, асфад

Про-
Защ0 се дойде до такъв 

отрицателен ход на нещата е 
международните отношения?

По наше мнение съществу 
ват две основни причини. 
Първата е настояването на 
колониалните сили. които в 
'различни размери поддър
жат техните блокови съюз-

засили

безването,
бързо постигане на споразу
мение. Съветският съюз пре
късна съществуващия цора- 

ядрените опитни^, 
който Франция ни до

правдае 
ски нито с други аргумен- 

мотиви. Ние
ториум на 
към
*огава не се придържаше, а 

и САЩ извършиха
ти. причини и 
считаме, а това ясно бе каза 
но в Белградската деклара
ция, че пътят на мира води 
само през акциите за стесня 
ване на пространство на ме
жду блоковите стълкнове
ния, за преодоляване на подя 
лбата на света, която произ
хожда от тора, и през отслаб 
ването вга техните 
над останалия свят.

ници, да задържат възможно 
по-дълго, по различни на
чини, своите позиции в Аф
рика и. другаде. Втората °~ 
сновна причина е

олед това 
подземни опити. Съхцевреме- 

гтрекъснаха съответ- 
Женева. В■но се

ните преговори в 
Алжир, по вина на Франция, 

войната. За-

за
все по 

главнитетвърдия курс на 
сили ся» двата блока към по
казване и прилагане на по- 

която в

се продължи с 
пада бруталните репресалии 
па Португалия, в Ангола 

освободителна борба.

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОНО В НИШ ЗА ЗАСЕДА
НИЕТО НА ПОСТОЯНН АТА КОНФЕРЕНЦИЯ

литиката на сила, 
определени положения се из 
еднакзвява с политиката «но 
ръбз на войната“. Вплитане- 

тези два фактора ком

ик амти
Лаоската криза не е разре
шена заради чуждестранна 
намеса. По същите причини 
■е се дойде до нормализация 
в Конго, където така нарече 

катангски проблем не 
е нищо друго освен разруши 
челно оръжие на чуждестран 

колонизатори. Най-сет-

искания тлината на новата Конститу 
ция. По тези въпрос ще из
несе доклад делегатът на Са 
раево Драгутин Косовац, 
председател па околийския 
народен отбор на Сараевска 
околия.

От какво голямо значение 
е заседанието на Конферен-

На въпроса от какво значе 
ние за Ниш е заседанието на 
Постоянната конференция на 
югославските градове и коя 
тема Ще бъде главен пред
мет на разговорите, подпред
седателят на общинския на
роден отбор Радомир Мило
ванович.

В Белград ние настояхме 
да съгледаме спокойно и °~то на 

плицира 
жението и затруднява Да се 

истинските причи- 
споровете и кризите.

още повече поло- бективно сегашното състоя
ние на международните съби 

причините за това. Из
пият

тия и
насяйки своите оценки и из
води, ние не сме претендира 
ли, че можем и сме единстве

съгледат 
ни на главна тените

на необвързаните но способни да предложим, 
решения за 

междуна-

Могъщо утвърждаване 
страни най-добрите 

съществуващите
интереси.блоковиделени

Други, напротив, ни угцзек- 
ват. че прекалено сме били 
конкретни, за което, продъл
жават те, по своята матери
ална и международна тежест 

квалифицирани
Трети ни 

клеветеха, че създаваме тре
ти блок. А когато това не се 

отчетоха като

родни спорове.
Ние констатирахме, че си

лата и войната никога до се 
га не са били абсурдни като 
средство за разрешаване на 
международните проблеми, и 

ПОВ0Ч0 отколкото

Изтъквайки ч© междувре
менно с© дойд© до решително 
то утвърждаване на необвър
заните страни и че значителен 
брой най-високи ръководи- 

тези страни са се 
Белградската 

като са изне-
тели на уж не сме 

нито надлежни. че никога 
днес не са застрашавали са- 

съществуване на чове-

ерехцнали на 
конференция,
ли своите преценки и възгле 
*и по международното 
зкеяие и основните между- 

проблеми. той каза;
пло

мото
чеството. Същевременно ние 
констатирахме, че в света ни 

не е съществувало, по- 
тази аб-

поло-
случи. те го 
наш минус, не ни провървяла

пародии
В резултатна тяхната

работа бяха обна- 
важни за-

когаработата.
Някои и преди, 

Конференцията поставяха не 
съвсем наопаки: дали

силно съзнание заи след
и по-могъща съпро 

срещу политиката на за 
военни приготовле-

сурдност 
тива 
кани и 
ния.“

Изтъквайки, че за тази цел 
Белградската конференция е 
отправила писма до Кф-хеди 
и Хрушчов, като ги призова 

възобновят 
контакти, та чрез преговори 
да се избегне по-нататашно- 
тб влошаване на международ 
ното положение и да се наме 
ри изход от кризата. Коча 
Попович .изтъкна, че двамата 
държавници полозкително са

■отворна 
родвани няколко 
ключителни документи.

Още преди Конференцията 
страни се про

изнесоха различни подозре
ния по въпроса за целта и 
насоката на работата. След 
Конференцията последваха в 
истинския смисъл на думата 

и най-проти- 
мнения за стой-

щата
Конференцията ще бъде по
вече от полза на Изток или 
Запад?.

Най-напред, ако някое ста
новище считаме за изправно, 
нам никак не пречи, че същи 

и ня-

*г различни

взаимнитеподобни становища цма
великите сили. За нас 

ни-

да
коя от

всеки случай не енай-различни 
■оположни 
ността й.

Някои ни упрекват, че не 
сме били достатъчно конкр<Ж 
■и и че уж заради това сме 
пропуснали да изиграем „рол 
ята“ си, при което сигурно 
се има предвид такава роля, 

би отговаряла «а опре

във
какво доказателство,

на някакво ста-
че за-

стъпването 
новище е вредно само защото 
го застъпва например Съвет 
ският съюз или САЩ.

Напротив, ние искрено би
хме се радвали, ако имаше по 
вече такива общи станови-

се отнесли към призива на 
Конференцията.

Зданието на общинския пароден очбор в Ниш(следва на 2 стр.)ща.която
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на ОАРСъбитията ц Сирийската провинция Поръчението на 

Президента Тишо 

до Президента Насър
ГРУПА ВОЕННИ ПРЕВРАТАДЖИИ 

ОТКЪСНАХА СИРИЯ ОГ ОАР
' .братството и единство с Е- 

гипет, в подържка на Насър 
а против име^^1алистически“ 
те машинации г Сирия.

Досега само Турция, Иор- 
Чаи Кай Шии Гватема

ла правителството за социа- * феодалните отношения вътре
ь* ОАР.

Въпреки острите санкции, 
метежниците не можаха Да 
пьзстаиовят желания за тях

На 28 септември група таи ■ 
военния лагер, на- лизация на страната, според 

който се предвижда национа 
лизация на банките и 
крупната

кисти от 
миращ се недалече от дама- 

главни я
Президентът на Републиката Йосип Броз Тито от

прави до президента на Обединената арабска републикапатръгна към
Северната правил

на ОАР. зае Радиото

ск, промишленост.
град па Насър слсдпата. телеграма:

„С дълбоко "огорчение и загриженост приехме вестта 
Сирийската провинция па Обединената

дан,
ла признали контрареволюци 

правителство на Куз-г
гия
■в Дамаск и голямото между
народно летище. По това вре 
ме група разбунтували се о- 
ф и цери от Първа сирийска 
армия се опитала да аресту 
ва членовете на правителст
вото на ОАР, намиращи се в 
Сирия. В този опит бил ра
нен министърът Деири, си- 

потекло. който отх-

онното 
бари. '

за събитията в 
арабска република.

Контрареволюциониият преврат па крупната буржо-
арабокото едялетвв

НАРОДЪТ НА СИРИЯ 
ВОДИ ОЖЕСТОЧЕНА 

БОРБА ПРОТИВ РЕАК
ЦИОННИЯ РЕЖИМ

това удар нс само паазия папссс с
борбата на народите против колониализма и импе-и на

риалистичсските плапове част на света, но заплашав тази
придобивки па сирийския на- 

които неуморно се борехте вие, гооподжн Предсе-
Завчера президентът На

сър произнел реч в Кайро 
пред огромна маел студенти, 
младежи и граждани.

Президентът Насър под
чертал, че народът на Сирия 
в Алеп, Деил ер Зор и дру- 

решителна

■ ч самите социални и други
риец по 
върли исканията на метеж
ниците. По-късно той напу
снал Дамаск и заедно с мар
шал Амер се върнал в Ка
йро. Метежниците се опита
ли да арестуват и 
подпредседател 
риеца Сераджа. но тон вече 
бил напуснал квартирата си.

род, за 
дателш.

Дълбоко вярвам, че народът на Сирия вяна да п®- 
осъществят плановете па реакцията и из им- 

Сирийската провинция на Обединената
зполи да се 
псриалистите в 
арабска република“.

бившия ги радове води 
борба против бунтовниците 
за единството с Египет, за 
Обединената арабска репуб 
лика. В Алеп народът иапад 
нал на радиостанцията 
впуснал в кървави стълкно
вения с бунтовниците.

Спирайки се върху реше- 
на бунтовническото 

Насър посо-

на ОАР си-

След Белградската конференцияи сеКога се узна за 
преврата Хрушчов и Кенеди 

отговориха на писмата 

на Конференцията

Пръв път за бунта се узна 
ло сутринта, кегато пощен
ският самолет от Кайро при 

който носил 
от Кайро

нията
правителство, 
мил, че бунтовническият ре
жим първо намерил за нуж 
но да обнародва декрети, с 

името на свобода-

ският самолет.
печатутринния 

пристигнал над летището в 
Дамаск. Не било му позволе 
но да се спусне. Метежници 

съобщение

т които „в
та“ се отменят революцион- 

мерки и реформи впо ните
Сирия. В името на тази „сво 
бода* са направени 
арести на националисти, за
творени училищата и универ 
ситетите, а на улиците изка
рани танкове и бронирани ко 
ли. Това е „свободата“ коя
то реакцията донесе на Си
рия.

далите Белградската конференция нзме ри изключително силен отзвук в светя. 
Решителните становища на конференцията ло пъпроситс за опазването на мир, 
мирното съвместно съществуване, колен нализма и мирното уреждане на спор
ните въпроси дадоха на човечеството нови надежди за намаляване капреже 
нисто в международната обстановка.

В резултат на отправените до президента на САЩ и министър — лре- 
седатсля на съветското правителство писма и документите на Белградската 
конференция, в които преличава искрсното застъпване за избягване на нова 
световна катастрофа, последваха съответни отговори от страна на президента 
на'САЩ Кенеди и миистър председателя на СССР Никита Хрушчов.

Поместваме изводи от писмата им:

постигналиче сарадиото, 
споразумение с маршал А- 
мер и с генерал-полковни^ 
Фейсал, комендант на сирий 
ската армия. Обаче след въз 
стансЬяване връзка между 
Амер и Насър било установе 
но, че Амер и Фейсал отхвър
ЛИЛИ
метежниците. Заговорнрците

масови

Насър говори па Белградската конференция

ред в страната. В много гра
дове избухнаха въстания про 
тив преврата, в подръжка на

След това те искаха отменя 
не на аграрната реформа и 
запазване и по-нататък на

всякакви преговори с .11*'
ХРУШЧОВ: В ИМЕТО НА ОСИГУРЯВА- ~ 
НЕТО НА МИРА СМЕ ГОТОВИ ДА 
ПРЕГОВАРЯМЕ ВЪВ ВСЯКО ВРЕМЕ 

И НА ВСЯКО РАВНИЩЕ

КЕНЕДИ: АКО СЪЩЕСТВУВА ИСКРЕ- 
НО ЖЕЛАНИЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ 

РАЗГОВОРИТЕ МЕЖДУ САЩ И СССР 
МОГАТ ДА БЪДАТ УСПЕШНИ

от Първа армия, след като за 
ели Дамаск, тръгнали и към 
другите градове. По това вре 
ме в Дамаск започнали спбн. 

•манифестации против

Реч на Коча Попович в ООН
„Уважаеми другарю президент,
С голямо внимание и интерес се за

познах с писмото на неотдавна състо
ялата се конференция на държавните и 
правителствени рт 
сст и петте .необвързани страни.

Причинява ни задоволство фактът, 
че възгледите на съветското правитгл 
ство за сегашното положение в света 
до голяма степен си схождат със въз
гледите, изложени в писмото на уча
стниците в Конференцията.
.впечатление ми 
документи, изразяващи грижа за съд 
бата на света, които бяха приети ст 
Конференцията на необвързаните страни.

Как да не се зарадва човек, че 
вктелетвата на неутралните страни, 
селението на които съчинява една тре
та от човечеството, са вдигнали глас 
в защита на мира, като са осъднлн 
решително политиката на война . . .

Вниманието на всички хора безсъм- 
нснис ще привлече решителният при
зив на Конференцията незабавно 
бъде сключен договор за общо и пълно 
разоръжаване. Да, това наистина с най- 
насъщната и неотложна работа, ззщо- 
то именно в това се намира сигурният

|Г Проблемът за разоръжаването
изключение. Също така се 
застъпваме за спешно подно
вяване на преговорите за о- 
кончателната забрана на о- 
питите. което би било задъл 
жително за всички ...

.Внимателно разучих поръчението на 
Конференцията на необвързаните страни, 
която бяха любезни да 
лично. Правителството на САЩ съзна
ва, чс необвързаните страни, събрани 
на Белградската конференция представ 
ляват важни част на световното мие- 
нне и че опазването на мира за тех
ните, хакто я за нашия народ е 
жизнен интерес . . .

Що се отнася до предложението да 
вляза в непосредствени 
премиер Хрушчов, ние сме готови да 
ползуваме съществуващите и съответни 
канали за да създадсм възможност 
предоляване на сегашната обстановка . . .

. . . Заради това ние считаме, че • 
условията на голямо напрежение е осо
бено необходимо преговорите, 
предложи Белградската конференция, не 
само внимателно да бъдат подготвени, 
но и да съществуват разумни изгледи 
за успех.

Ние одобраваме оная част от декла-

тани
загоЕорниците, а за братство 

единството межу араб- 
за Насър. Ко- 

военния

ми връчитеъховодитсли на двал:-ТО И
ските народи, 
гато новината за 
бунт се разпространила

някои по-малки

В областта на разоръжава
нето такова положително 
влияние трябва да се обез
печи и чрез съответен състав 
на преговорното тяло. Необ
ходимо е в него да бъдат за 
стъпени и представители на 
страните намиращи се извън 
блоковете, защото опитът от 
изминатите години достатъч 
но ясно показа, че този проб 
лем не могат да решат само 
блоковете...

(продължение от 1 стр.)
Като отбеляза публикува

нето на съвместното комюни 
ке на САЩ и СССР и изтъ
кна. че с голямо внимание е 
изслушана речта на президен 
та Кенеди, той каза:

„Фактътл че е постигната 
съгласност за принципите е 
сигурно положителен и охра 
бряващ. Обаче считам, че ще 
е наивно да се вярва, че ^ 
това е направена решителна 
крачка. Опитът от последни 
те няколко години е показа
телен в това отношение. То 
гава имахме преговори без 
обща платформа и никъкъв 
напредък не беше постигнат.

Сега имаме обща платфор 
ма, обаче нямаме преговори. 
Надяваме се, че и те ще по
следват в скоро време. Но й 
когато се дойде до преговори 
на базата на обща платфор
ма в рамките на уговореното

страната, 
войскови части гго другите 

останали верни на
от

Приятна
градове 
Насър. Също така и в тях до 

спонтани манифеста-
оставиха и другите1

преговори сГЕРМАНСКИЯТ И БЕРЛИН 
СКИЯТ ВЪПРОСИшло до

Но след убийството нации.
сгтикерите на Радио-Алеп 
тежниците заели всички про 
пагандни институции, в стра 

и- прекъснали връзки 
Еги-

пра- 
' ка

заме
„ ... Становището на моето 

правителство по германския 
и . берлинския въпрос също 
така е известно. Ние изхож 
даме от фактите, които се ро 
диха в резултат на една об
становка, създадена след вто 
рата световна война: че поло 
жението на Берлин в един 
смисъл е ненормално, че 
съществуват две германски 
държави, включени в проти' 
вополежни блокови системи, 
че границата Одер—Ниса е 
оконча телна. При това при 
знаеме необходимстта що- 
то в търсенето на договорни 
разрешавания трябва да се 
обезпечи по свободен достъп 
на западните страни в запа
ден Берлин, както и правото 
на населението от западен Бер 
лин, само да решава за своя 
обществено-политически по
рядък. Също така считаме, 
че е ненормално, че още не 
е подписан мировен договор 
с Германия . . .

Що се отнася до правото на 
германския народ на само
определение, за което някои 
обичат да питат й.на което, 
изглежда искат да приведат 
целия проблем, аз мога сво
бодно па кажа, че ние сме 
последователно за самоопре 
деление на всички народи,, а 
това значи и на герман
ския . ..“

коитоната
те на Сирия не само с 
пет. но и с ДРУги страни.

Президентът Насър, оста
вайки верен на братевото на 

отказал

ПОДНОВЯВАНЕТО НА 
ЯДРЕНИТЕ ОПИТИ Е 
ТЕЖКА ОТГОВОРНСТ

Що се отнася до ядрените 
опити Франция направи твъ 
рде тежко нарушение с 
правенето на опити през вре 
ме на мораториума. Тази от- 
гсБсрност не могат да не де
лят в значителна степен и 
другите западни страни —* 
нейните съюзници. По наше 
мнение това е единствена дей 
ствителна причина, на която 
съветското правителство е 
могло да се позове във мо
тивировката за подновяване
па опитите.

Ако е точно, а по всичко 
личи че е така. че в послед
но време в Съветския съюз 
е извършена с!ерия ядрени 
експлозии, тогава това е твър 
де сериозна постъпка, с коя 
то съветското правителство 
поема върху себе си твърде
тежка отговорнист. Ние ви
наги сме били и оставам-е при 
върженици на пълния мора
ториум за всички видове опи 
ти. И то за такъв, който се
га, при провеждането на стро 
ги санкции, би бил задължи 
телен за есички страни без

да

рацията. която се относя до пралото 
на всички нации на единство само- 

незаписимост. и нейното

арабските нареди, 
да предприеме военни акции 
за пцтущаване на бунта. Той 
заявил откровено, че прави
телството няма намерение по 
насилствен начин да възста
новява отново единство меж 
ду Египет и Сирия, и че е у- 
беден в способността на си
рийския народ да 
съпротива на империалисти 
ческите и реакционни маши
нации. „Отхвърлям такова по 
ложение. каза той, в което 
единството трябЕа да се по
стигне чрез военни операции

определение
порицаване на натиска, интервенцията 
и вмешателството в правото на само
определение. Предполагаме, чс тези прмн 
ципи тряба също така да бъдат пряло 
жени м по отношение на Германия и 
Берлин.

ключ за здрав мир на земята. 
Съветското обръщаправителство 

голямо внимание на мислите и заклоюче 
нията на конференцията и по редицата 
други международни въпроси, 
които и по въпроса за пълното 
окончателно ликвидиране на колсниа-

между
и

САЩ _ вярват и по-нататък, че въпро
сът за сключването на договор за заб
рана на ядрени опити и за съответен 
контрол е неотложен.

Накрая позволете ми, че в призива и 
декларацията сме намерили елементи, 
отразяващи искрспо желание да се 
дойде до смекчаване на напрежението^ 
които, ако се приложат по истински 
неутрален н обективен пачин, биха били 
от положителна полза за 
на световното напрежение“.

лизма . . .
Разбираемо с, чс преговори по назре

лите международни проблеми са необ
ходими и ние много тгъти сме говори
ли за това. Обаче, тс са необходими 
не заради самите преговори . . . Пре
говорите ще бъдат полезни 
случай ако държавниците сс съгласят 
да преговарят със сериозно желание и 
готовност за постигане на споразуме
ние. което да бъде основата за укреп
ването на мира . . .“

окаже
преговорно тяло и с това ня
ма да бъде обезпечен бърз у 
спех. Това по простата при
чина, че го възпрепятству- 

съществуващите поли-

само в

и ат
тически отношения между ве 
ликите сили. чиято карактер

намаляване

и затова отмених по-рано из 
даденото нареждане за акция 
на военните части в Сирия“.

на черта е продължаване на 
засилена надпревара за въор 
ъжаване. С други думи, дека' 
то продължава и расте над
преварата за въоръжаване
то, което е проява на полити 
ката на опиране върху си
лата, изгледите да се постиг 
не нещо, което именно би би 
ло нещо което тази полити
ка, нещо което да преставя- 
ва ефективно и основно на
пускане на тази политика са 
малки. С това не искам да ка 
жа. че великите сили не ис
кат разоръжаване, обаче ста 
ва въпрос дали в такава об
становка са способни ла го 
желаят.

Чужденците офицери от арми 

ята на Цомбе за една нощ 

„станали цивилни“

Реакционно
правителство

След успехите си е Дамаск 
и прекъсването на 
връзки с външния свят ГРУ" 

реакционни офицери

всички

пата
пристъпи към формиране на 
реакционно правителство на 
чело с Мамун Кузбари, пред 

едрия сирийски 
най-близки

Както съобщават от Ели- 
забетвил, белите офицери, на 
миращи се в Катанта 
мията на отцепника Цомбе, 
за ^една нощ „станали циви- 
ли“. Преди няколко 
емникът 
капитал, който

ската делегация, която ми
нал ата вечер
Белград, на тези преговори 
възглавява помощ пик.-мини
стърът за външна търговия 
Тадеуш Кропчински, а наче 
ло на Югославската делега
ция се намира заместник — 
пред седателят на Комитета 
за Еъншната търговия Вуи- 
ца Гаинович.

пристигна вв ар-
ставител на
капитал, един от 
те сътрудници на Шишакли. 
Освен това Кузбари е един 
от съсобствениците на компа 

„Ел Хумаси“. извест-

дни на-
на чуждестранна 

експлоатира 
рудните блага в Катанга, Мо 
из Цомбе бе заявил, че - по- 
благодарил на белите 
офицери, платил

нията
на под името „Трустът на пе 
тимата“, който представлява 

в Сирия.

....... Известно ни е, че по
добряването на международ
ните отношения няма да се 
постигне без прякото спора
зумение между самите вели 
ки сили. Въпросът на война 
та и мира днес е въпрос, за 
който са заинтересовани вси 
ки народи и азтова нито един 
от тях не може да бъде рав
нодушен. Днес повече от кога 
то и да' било мирът е неде
лим. Заради това е необходи 
мо за неговото опазване и у- 
крепване да положат усилия 
всички стани, като при то 
ва вложат съответно и въз
можно по-широко 
върху Ееликите сили да пре 
говараят и се споразумяват ст 
становището на общите инте 
реси. които същевремено са 
интереси на мира.

чужди 
им и че векрупния капитал 

В правителството на Кузба- 
влизат още десет души 

също така предста

че не МV трябват.
Според най-новите 

от Елизабетвил 
те офицери г 
нали в Катанга 
кои работят

данни 
наемнически 

и понататък оста 
ст които ня-

ТРИМАТА ЛАОСКИ 
ПРИНЦА ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ 

НА 6 ОКТОМВРИ

ри
министри, 
вители на едрата буржоазия 
и най-близки роднини на о- 
фицерите, организатора на като „цивилни“ 

инженери в богатите 
ци. Това говори, 
стите

Представители на трите 
страни в Лаос взели решение 
тримата 
ерът Сувана Фулта. шефът 
на Патет

рудни- 
че сециони-

ггреврата.
Това гоЕОри. 

трустът на петимата е стоял 
зад метежниЧеските акции 
на офицерите ст I сирийска 
армия. Още от началото в ис 

на метежниците се 
виждаше, че бунтът има из 
ключително контрареволюци. 
онен характер. Едно от пръ 
вите им) условия, за по-нататъ 

оставане на Сггрия в

че именно
нямат принцове -преми-намерение да 

отстранят чуждестранните о- 
фицери от Катанга. лаос Суфанувонг

виентианскияи шефът на 
режим Бун Ум. да се срещ
нат на 6 октомври. Срещата 
Ще се състои в Бан Хин Хеп, 
на линията, която се намира 
между силите , ка легалното 
правителство и виентианския 
режим, на 100 километра от 
главния

канията
ЮГОСЛАВСКО-ПОЛСКИ 

ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ
влияние

Вчера в Белград започнаха 
преговори между Югославия 
н Полшшното

ОАР бе отменяне на декрета
»»■>»« лаоски град Виен-

тиян.
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НАШИ ГИГАНТИ Из нашите републики

»ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА« - КРАГУЕВАЦ 

ПИОНЕР НА НАШАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ТАЗИ ГОДИНА 37 НОВИ 

ФАБРИКИ В МАКЕДОНИЯ
край Кичево. село Арбиново, 
Скопие и на други места. Със 
своите произведения: кера- 
миди, тухли, канализационни 
тръби и друго тези фабрики 
ще допринесат за успешното 
изпълнение на запланувани
те строителни мерстпАЛчтия 
в републиката.

Нови текстилни фабрики

Всяка година македонското 
стопанство получава десетки 
нови фабрики и предприятия. 
В почти всеки град се изди
гат комини на по няколко 

. фабрики или се полагат осно 
вите на нови. и сега цялата 
република прилича на голям 
строителен обект 

нови

„Цървена застава“, вели
канът на нашата промишле
ност започна да произвежда 

- автомобили преди пет

дица предприятия в стра- 20.000 броя. До този 
ни дели време на по-малко 
от една година, защото през 
1962 година новата фабрика 
ще започне да ги произвеж-

вена застава“ е забележи
телен.

От какво значение ще е за 
предприятието и за околията 
увеличеното 
на коли може да бъде ясно 
на всеки човек: на чужде
странните пазари ще се изна 
сят все повече коли, а това 
означава нови девизни сред
ства и признание на югослав 
ската автомобилна промишле 
ност и първенствено на тру
довия колектив на „Църве
на застава“.

моментната (51).
За да се обезпечи произ

водство на 32.000 коли в ед
на година, 
етери нова фабрика с ползва 
ема площ 58-800 м*. А 
спективите, основани на тру 
довия опит и търсенето на 
тези коли, очертават по-на
татъшно увеличение на про 
изводствените мощности на 
предприятието^, с което да 
се постигне производство на 
82.000

годи
ни. Така тя отново стана пи
онер на една нова епоха на 
нашата

предприятието производство
да.икономика, 

сто двадесет и пет 
бръмчат мотори, 
усъвършенствуват се проце
си и се увеличава асорти
ментът ,на производството. 
Когато през 1953 година се 
изляха първите топове, Сър 
Сия беше във възторг. Съ
щата радост обзе Сърбия, ко 
гато в „Дървена

Вече строятпер-години 37 индустри алнисеИ ЧУЖБИНА КУПУВА 
АВТОМОБИЛИТЕ НА 
„ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА“

машини, предприятия, които или вече 
дават производство, или 
ще бъдат пуснати в действие 
до края на 1961 година. За 
завършване на започнатите 
вече 
жени

Няколко от 37-те нови ин-пък дустриални предприятия са 
от текстилната идустрия. 
Най-голешият обект от 
вид е предачницата в Стру
мица; Всяка година тя ще 
произвежда около 3.000 тона 
памучни прежди. И фабри- 

тъкани

Нашите читатели може би 
ще са любопитни да узнаят 
дали европейските и други
те страни купуват автомо
билите на „Цървена заста
ва“? Досега чуждите пазари

този
обекти Ще бъдат вло- 
6 милиарда и 150 милимоторни коли за една 

'година, като 70.000 ще бъ
дат пътнически а 12.000 то-

она динара.
Индустрията за строителен 

материал ще получи някол
ко нови обекта

Когато гледаме популярна 
та „Застава 600", ние и незастава“ ката за памучни 

„Кузман Йосифовски — Пи- 
ту“ от Скопие ще получи 
нов цех — предачница.

Пъстрите македонски ки- 
известни не само в

помисляме колко много вре
ме е трябвало докато забръ 
мчат първите автомобилни мо 
тори. Необходими бяха ня- 

именно от

Досега скопскатд цимен
това фабрика произвеждаше 
ежегодно по 100 хиляди тона 
цимент. След реконструкция 
та, която е в ход, фабриката 
ще дава на стопанството око
ло 200.000 тона от този така 
ценен строителен материал. 
Двойното увеличение продук 
цията на цимент Ще ускори 

разните

лими,
страната но и в чужбина, се 
търсят все повече. Тяхното 
производство расте от ден 
на ден. И в този клон на тек 
стилната индустрия ще бъдат 
реконструирани съществува
щите и Ще бъдат пуснати в 
действие нови предприятия. 
Нови индустриални работил 
ници за килими ще влезат 
в действие в Дебър и Гости- 
вар, а скопската ше получи 
нови отделения. Текстилна
та индустрия ще получи и 
две трикотажни фабрики, ед 
ната в Струга, а другата в 
Куманово.

колко години 
1953 година досега. А резул
татите сега са: усвоено про
изводство на камионетка 
615-В, построен прототип на 
камион от два тона (констру 
кцияна наши специалисти), 
заключителна фаза на про
изводство на теренни коли 
— компаньоли, и перспекти
ва да се продължи производ 
ството на 600 Д, 1100, на дери 
вати 1100 (линейки, фруго
ни, автобуси) и на голями, 
пътнически автомобили 1800 
и 2100. Колкото и да са свет 
ли перспективите пред спе
циалистите и работниците на 
този гигант стоят значител
ни трудности и усилия. Мла 
дите поколения обаче, са 
намирали винаги достатъчно 
сила да се справят с’ труд
ностите. А досегашните ре
зултати дават 
надежда и 
през идните години 
предприятие ще постигне 
още по-положителни резул
тати.

наизграждането 
строителни обекти в репуб
ликата. За това ще допринесе 
и разширението на фабрика 
та за стъкло м главния град 
на Македония, в която ще 
бъде пусната в действие но
ва 36 тонна пещ. Фабриката 
ще увеличи производството 
яа стъкло за амбалаж, бур-

Най-много обекти в
хранителната индустрия
Ръстът на животновъдния 

фонд в Републиката постави 
въпроса за изграждане на Но 
ви кланици. По модерен ин
дустриален начин месото Ще 
се преработва в новите кла
ници в ТетоЕО, Кавадарци и 
Титов Велес. Зърнените хра 
ни от плодородното Тетовскц 
поле ще се съхраняват в но
вия силос в Тетово. Значител 
ни средства ще бъдат вложе 
ни и за рекокстркцията на 
редица фабрики от хранител 
иата индустрия, като напри
мер: скопската фабрика за 
шоколад „Европа“, бирената 
фабрика и други. Също така 
ще бъдат завършени три мо
дерни парни хлебопекарници 
и то в Скопие, Кичево и Ка
вадарци.

И останалите отрасли на 
македонското стопанство Ще 

получат нови обекти
Обущарската индустрия по 

лучи две фабрики: в Скопие 
и Куманово и двете вече са 
пуснати в действие. В Куада- 
ново се строи фабрика за 
обработка на едри кожи а а 
Охрид фабрика за термопла 
стика. Освен тези и някои 
други предприятия се раз
ширяват и получават нови 
цехове. Между тях са „Ме
тална" от Щип. „Братство“ 
от Охрид и други.

Трябва да се отбележи, че 
строителните работи са на 
приключване и че в повече- 
то от тези нови фабрики се 
монтират машините. Ако към 
този кратък преглед на ин
дустриалното строителство в 
Народна република Македо
ния прибавим и строежа на 
два индустриални гиганта в 
Скопие — металургичен ком 
бинат и химическият комби 
пат „Биляна“ 
получава пълна представа за 
твърдението, че Македония 
е истински строителен обект.

кани и глатко стъкло.
Индустрията за строителен 

материал Ще получи още ня 
колко нови и реконструира
ни обекти. В Титов Велес и 
КуманоЕо се строят нови фа 
брики за керамични произ
ведения, фабриката „Кар- 
пош“ и Гьорче Петров за бе
тонени конструкции ще по
лучи нови цехове. Обекти на 
индустрията за строителен 
материал се строят или раз
ширяват в село Вранещица,

достатъчно 
увереност, че

това

Милош Петжовпгч

Фабриката за гумени нишки 

в скоро време ще влезе в строй
Пред поход към пазарите

варни и други видове. Мина
лата година започна строе
жът на главната производ
ствена хала за производство 
на пътнически автомобили. 
Когато тази нова фабрика се 
пусне в действие от нея ще 
излизат годишно 32.000 авто 
мобила, като на нашия пазар 
ще се .предоставят

закупиха няколко стотин то
варни коли и много повече 
популярните „Застава 600“. 
1960
първия по-сериозен опит за 
износ
те от миналата година уве
ряват че, износът ще прот 
дължи, защото интересът в 
чужбина за колите на „Цър-

зашумяха моторите на попу- 
пътнически. лярните малки

автомобили „Застава 600“.
През 1953 година стана за

бележителното заседание на 
съвет на този

Целокупната работа около ^ надлежните комисии и фаб
риката да бъде пусната в 
действие.

Тази единствена от този 
род фабрика в нашата стра 
на, построена в Димитров
град, ще обезпечава на кому
ната значителни средства, с 
които комуната ще може да 
0азчита в по-нататъшния ход 
за икономическо укрепване.

представлявагодина
монтирането на машините в 
новопостроените хали на 
фабриката за производство 
на гумени нишки е завър
шена. Остава да се извърши 
още преглед от страна на

на коли. Резултати-работническия 
колектив, когато се реши да 
бъде разширен асортиментът 
на производството. С тайно околочленовете на ко-гласуване

се отказаха от столектива 
милиона динара принадле-». 
жащи на фонда на заплатите 
в полза на разширяването на 
фабричните мощности.

Две години не се минаха и 
бяха осъществе-

У НАС

РЯЗКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАДИО- 

АБОНАТИТЕ
„МЕХАНИК“ ПРОИЗВЕЖ

ДА КРЕВАТИ
решенията 
ни-започна производство на 
автомобили. През

„Цървена застава“ произ
веде хиляда автомобила, ед 
на година по-късно хиляда и 
петстотин; през 1957 годета 
— три хиляди броя, а 1958 
година — четири /хиляди. {Тър 
сеното обаче налагаше уве
личаване на производството 

затова през 1959 
5.000

1955 годи
на Наскоро на пазара ще се 

появи още един артикул, 
произведен в „Механик“ в 
Димитровград 
пружинени кревати. Пробно
то производство е завърше
но преди няколко месеци и 
„Механик“ понастоящем раз 
полага с около 1.500 кревата, 
за които приготовява пружи 
ни. С оглед на досегашното 
производство на това пред
приятие, това е един по-вп- 
жен артикул, с който пред
приятието що се яви на па
зарите в страната ни.

ца.Все по-засилената електри - жещи, но и на земеделски
стопани-

Това явление не е харак
терно само за Босилеградско 
и Димитровградско броят на. 
раяиопритежателите 
се увеличи през последните 
две-три години в цялата ни 
страна.

Ето някои статистически 
данни, които са показателни

Тези данни за рязкото уъефикация на селищата У нас
на транзисторите, 

значителното пови
ело

личение на радиогпштеж сте
пите у нас през тази година 
дават основание да се пред
положи, че в края на годи
ната в Югославия ще имаме 
около два милиона души соб 

нарадцоапарати.

и появата 
както ишаване на покупателната 
собност на нашия трудещ се 
направиха радиоапаратът да 

обикновен и необхо- 
предмет във всяко дома

железни

рязко

ва коли и
година се произведоха

миналата годи-
стане 
дим 
кинство.

ственици 
което ще рече, че почти все

коли, а през 
иа производството достигна 

което е почти
ки девети жител ще е ггрите

Босиле 
Димитровград- 

смя- 
за не-

жател на радиоапарат.
Този показател и за Дими 

тровградско и Босилеградско 
в края на годината ще бъде 
значително по-добър.

Нашите краища — 
градско и 
ско до

в това отношение:
Преди войната, през 1939 го 

имала
13.000 броя, тогава сеповече в сравне- 

от 1959
три пъти
ние с производството 
година. В тазгодишния план 
се очертава производството 
да достигне 15-000 коли, 
същевременно се предвижда 
по-нататъшно дострояване и 
модернизация на фабрика- 
та.След построяването 
вото фабрично

1963 година „Застава 
възможност да про- 

нашия и чужде-

иеотдавна дина ' Югославия е 
155.000 радиоабоненти, което 
изчислено на глава от пасе-, 
леки ето значи — един радио 
апарат на 100 жители, 
година, през месец януари, 
броят на радиоабонеитите е 

1.568.000 лица

таха радиоапарата 
постижим предмет. Ония, ко 
ито го притежаваха в неелек 
трифицираните селища тряб 

изразходват значи- 
средстрл за батерии и 

често

м. н. н.
като Тази Босилеградес|ше да

телни
ак)умулатори и 
се отказваха от удоволстви- 

да знаят новините, и оста
ОЩЕ 17 ЖИЛИЩНИ СГРАДИпъти възлизал на 

(включен е и броят на вре
менно отчислените радиопри 
тежатели), което означава, 
че всеки 12 жител в Юго.сла 
вия е притежател на радио
приемник. Това обаче е све
дените от преди девет месеци.

на но
отделение, ето

вяха радиоапарата да стои в 
гостните като украшение.

и за банка, и една жилищна 
сграда за квартири на воен
ни служащи, в града се стро 
ят 15 частни къщи, които Ще 
имат повече от 30 квартири.

Управителният отбор на 
жилищния фонд отпуснал 
42.000.000 динара за жилищ
ната сграда, а за военната 
сграда са изразходвани око
ло 30.000.000 динара. А ггьк 
строЖът на частните жилищ 
ни сгради ще възлезе на стой 
ност над 40.000.000 динара. 
Частните жилищни сгради се 
строят почти от служащи на 
босилеградските учреждения 
и стопански организации и 
работници. След завършва
нето на тези сгради в Боси
леград не ще се чувствува 
криза зз квартири.

В жилищната сграда ще 
бъдат сместени предимно спе 
циалисти от ращпгчните об
ласти. нужни на комуната.

през 
ще има 
изведе за 
странен пазар 32.000 коли.

Днес положението е съв
сем друго. Сведенията показ 
ват. че Босилеградско и Ди
митровградско по месец март 

имали около 1.700 ра-
ПРОИЗВОДСТВОТО Е 
УСВОЕНО

Като се има щмчщид увели
чилият се интерес за купува 
не на радиоапарати за вяр- 
Еане е, че този показател е 
променен в значителна сте
пен. Има данни, които под
крепят това твърдение:

Радиотелевизия Белград на 
пример, само в Народна ре
публика Сърбия е имала в 
края иа миналата година 
547.000 радиоабоненти. От ме 
сец януари до края на ав- 
вуст този брой се е увели
чил с още 64.000 нсви абонен 
ти, а през месец септември 
този брой ще се увеличи с 
още 15.000, тъй като всекид
невно през този месец се за
писват като нови притежате 
ли на радио или транзистор- 
ни приемници окело 500 ли-

т. г. са
диоапарата, а най-новите све 
декия показват, че интере
сът за купуване на транзи
стори нараства през послед
ните дни повече от когато и

Самата помисъл да се 
толкова колипроизвеждат 

изискваше смелост и значе- 
телни усилия за нейното ре- 

Най-напред да било.
По-рано Райчиловци беше 

известно по това. че много 
семейства притежават радио 
апарати. Сега вече това мо
же да се каже за всяко се
лище. Днес това важи за се 
ло Божица, Градини, Жел-

вализиране. 
фабриката се извършваше 
само монтаж, а по-късно се 
търгна към усвояване на про 
изводството на отделни еле 

карусериите.наменти и 
През миналата година пред
приятието произведе първи
те родни моторни коли-ками
онетката 
подемност от 1,5 тона. За да 
ускори производствения про 
цес и подобри качеството на 
работата „Цървена застава“ 
организира кооперация с ре

Новата пощаюша, Каменица и за редица 
селища в Бурела. известен 
по своята пасивност. Само в 
село Долна Невля и окол/ - 

око 15

615-В с товаро- 50 квартири- Освен жилищ
ната сграда, която се строи 
из фонда за жилищно изгра 
ждане с 12 квартири и поме 
щения за народната аптека

Босилеград тази година е 
обхванат от тряскава строи
телна дейност. В течение е 
е строежът на 17 нови жи
лищни сгради, с повече от

ните села днес има 
транзисторни приемници и 
,то не само собственост на слу



БРАТСТВО
А -М ? И - 1-1,
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Среща на югославско- ^ 
българската граница . 

при село Градини <■{;‘!
На 6 I. м. на 

българската граница 
село Градини, Димитровград 
ско, ще се състои среща на 
крайграничното население от 
двете страни.

На тази среща ще бъдат' 
устроени няколко изложби 
и изпълнени културно-худо
жествени програми.

Освен продажба на книги 
и гостилничарски услуги, по 
искане от българска страна, 
друг вид търговия няма да 
има ма срещата.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НАССРН Босилеград О )XСЕКЦИИТЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ 

УТВЪРЖДАВАТ В Д. ТЛЪМИНО
■'1 ИЗБОРИ В 

МЛАДЕЖКИТЕ АКТИВИ
югославско- 

край

за получавали отговори. Освен 
това за 8 март секцията под
готвила представление и до
клад.

Секцията за културно-за
бавна дейност също така на
мерила мястото си в дейно
стта на ССРН, като събрала 
голям брой възрастни и 
младежи, заинтересувани за 
работата на това поле. Бла
годарение на това, от обра
зуването на секциите до на
чалото на август, били устро 
ени най-голям брой представ 
ления в този район — над 
18. Секцията
фолклорна група и танцови 
забави.

Между дейните секции е и 
секцията за идейно-възпита
телна работа. Тя организира
ла систематично разработва
не на конгресните материали’

' на материалите по стопан
ските планове на федерация 
та, Републиката, околията и 
комуната.

Досегашният опит на секци 
нте в работата на ССРН по
каза, че при местната орга
низация в Долно Тлъмино са 
образувани и секции, за чия
то робота не съществуват ус
ловия, а стоят само на хар
тия. Такъв е случаят със 
секцията за електрифика
ция. Но има и секции, от 
чиято работа зависи цяла 
та работа на местната орга
низация, а които не са актив 
ни. Така например секцията 
за организационни въпроси 
не е предприела нищо за ор
ганизационното уреждаме на 
организацията. В .някои под 
ружннци касиерите делили 
членски книжки, 
пари, които задържали при 
себе си (в Горно Тлъмино) и 
тн. Не се води евиденция за 
реалния брой на членството, 
не са давани нужните 
дения на общинския отбор на 
ССРН и пр. Също така и сек 
цията за развитие на земе- 
дели)ето и скотовъдството 
стои на мъртва точка, 
кар че има добри условия 
за работа.

Ползвайки положителния 
опит на дейните секции, ме
стната организация предпри 
ема мерки да започнат с рабо 
та и онези секции, които до
сега съществуват само на 
хартия и да се утвърдят в 
дейността на ССРН, а оне
зи, за чиято дейност няма 
условия, да се разформират.

обзор па всяко село поотдел 
но. Това Ще помогне на мла
дежките ръководства да при 
стъпят към още по-копкрет 
на работа както в организа
ционно-политическо отноше
ние, така и за организиране 
на акции по благоустройство 
то в селата.

Народната младеж и досе
га представляваше един от 
главните оргапиазтори па 
благоустройствените акции. 
Също така тя все повече се 
включва в разрешаването Па 
всички въпроси от общсстве 
пия, стопански, културсп и 
политически живот в комупа 
та. Това сс вижда от факта, 
че 18 младежи и девойки са 
члепово па различните съве 
ти при общипския народен 
отбор, 11 младежи са членове 
па училищните съвети, 12 
младежи са н работнически
те съвети и 6 в управителни 
те отбори на кооперациите. 
Покрай това обществено-по
литическите фактори в кому 
пата се заемат за още по-гол 
ямо участие па младежта в 
органите па общественото у— 
правлепие и па самоуправл* 
пието.

В настоящите избори се 
настои в ръководствата Д* 
бъдат избрани повече девой
ки, отколкото преди. М. П.

тивността на секцията 
комунално изграждане. Тази 
секция е една от най-дейни- 
те при местната организация 

Долно Тлъмино. Освен 
изграждането на пътя Долно 
Тлъмино—Голеш, организи
рани са акции за изгражда
нето на пътя Бистър—Назъ- 
рица—Доганица, уреждането 
на селски пътища, строежа

Местната организация на 
Социалистическия съюз в 
района на Долно Тлъмино 
все повече се развива и из
раства като фактор, от кой
то зависи разрешаването ма 
редица жизнени проблеми в 
целия район. Тя организира 
редица благоустройствени ак 
ции, търси от стопанските 
организации и компетентни
те органи на народната власт 
да се проведат онези реше
ния, които изискват местни
те условия. Едно от иай- 
значлтелните начинания е 
изграждането на пътя към 
Крива Паланка, който тряб
ва да свърже Босилеград с 
НР Македония, а този край 
да получи възможност по-ле- 

• ко да изнася своите произ
ведения, да почне експлоа
тация на големите запаси от 
буково дърво в Мрътвица и 
пр. За изграждането на този 
път е заинтересувана и Кри
ва Паланка, която се на
ела да направи пътя до село 
Голеш, а ст Голеш насам Бо 
силеградската община.

Успешната работа по благо 
устройсвото на ССРН се дъл 
жи до голяма степен на ак-

От 20 септевмри т.г. започ 
паха изборите па пови ръко 
водотпа в активите па На
родната младеж. Избори за 

ръководства първо бя
ха проведени в активите на 
средното икономическо учи
лище, а след това започпаха 
подготовки за избори в сел
ските активи и в горните кла 
сове на осемгодишните учи
лища, където Ще бъдат обра 
зуваии С актива. Според пла 
па на общинския комитет па 
Народната младеж в Босиле 
град изборите трябва да за
вършат до края на октомври. 
За разлика от по-рано сега 
па изборните събрания ста
рите ръководства изпасят пи 
омепи отчегги за своята' рабо 
та и за работата на актива 
през отчетния период.

С цел да се помогне на сел 
ските активи в провеждането 
па изборите в пачалото па 
този месец в Босилеград се 
организира тридпевен семи
нар за младежки активисти. 
На семипара ще бъдат изне
сеш! беседи за задачите и 
ролята па организацията иа 
Народпата младеж в насто
ящия период от обществено 
то развитие и социалистичсс 
ко строителство, за стопан
ското развитие па комуната 
и задачите па младежта, о

в нови

като напри-на училища 
мер в Горно Тлъмино и Назъ 
рица.

За разлика от другите ме
стни организации на ССРН в 
Босилеградската община, сек 

работа с жените

СЕЛО МУСУЛ СТРОИ 
НОВА УЧИЛИЩНА 

СГРАДА
Училищният съвет и отбо

ра за строеж на нова учи
лищна сграда в село Мусул, 
Еосилеградско. неотдавна взе 
ха решение строежът да за
почне този месец. Новата учи 
лищна сграда ще се строи 
главно върху доброволни на
чала и със самооблагане. О- 
свеи работна ръка, хората 
изразили' готовност да дадат 
и строителен материал. Кам 
ъните са вече приготвени за 
основите на сградата.

Строежът па кова училищ 
на сграда в Мусул се налага 
от няколко причини — от ед 
на страна, настоящата сграда 
е дотраяла, а от друга, тя 
се намира в самите гробища. 
Това обстоятелство не само, 
че затруднява работата, но 
твърде лошо действува вър
ху настроението на децата.

организирала
цията за 
при местната организация в 
Долно Тлъмино е между най 
дейните. С такава репутация1
не се ползува мито една сек
ция за работа с жените при 
пито една друга местна орга
низация. Тази секция орга
низирала група от учителки 
и други жени, която обиколи 
ла всички 11 села със сказ
ки по домакинство, прехра
на и нейното значение зя 
здравето. На събранията же 
ните и девойките поставяли 
многобройни въпроси от най- 
различни области, на които

Долна Невля

Младежките избори бяха 

общоселско тържество
V.

Първият преглед на планинарите от дими
тровградския отряд - »Граничар«На 24 септември в Долна 

Невля се проведоха избори 
в актива на Народната мла
деж. В кооперативния дом 
залата бе тържествено укра 
сена със знамена и цветя. Го 
ети на тая конференция не 
бяха само ония, които полу
чиха покани от организаци
ята. В салона пристигнаха 
всички селяни, празнично 
пременени, за да чуят за ус
пехите на младежта.

А когато председателят на 
младежката организация за
почна да чете отчетния до
клад, всички с внимание слу 
шаха за работата на органи
зацията през отчетния пе
риод ... '

Организацията от селото 
взе участие в съюзната тру
дова акция по изграждането 
на автомобилното шосе „Брат 
ство-единство“. Те изпрати
ха за пръв път четири девой 
ки от селото. В селото също 
така се проведоха важни ак. 
ции. Местната бригада „Ми- 
лентиевич Милан“ залеси о-

коло два хектара площ в 
местността „Пожарище“ и 
„Ггоргев кръст“.

В доклада се изтъкна ус
пешната трудова акция око
ло поправка на селския път, 
изграждането на училището 
и уреждане на паметника на 
загиналия войник край се
лото.

преглед на планинарите в 
Сърбия, димитровградските 
планинари направиха техни
чески приготовления за пре
гледа. Те приготвиха терена 
при манастирчето, където се 
състоя съревнованието.

взимали

све-На културно-просветното по 
ле също така севложиха доста 
усилия. Няколко вечеринки, 
тържествено празнуване на 
държавните празници, масо
во участие в общинския фе
стивал на българското наци 
анално малцинство и други 
тържества със забавен и зани 
мателен характер.

А когато конференцията 
завърши, когато се избра но 
ео ръководство и делегати 
за общинската конференция, 

което

На прегледа в Димитров
град присъетвуваха и гости 
на организациите от Куршум 
лия, Ниш, Пирот, Крупец, Ба 
буцгница, Алексинац, Проку 
пие и Бела Паланка.

След състоялите се сърев
нования в неделя се проведе 
парад на членовете в града. 
А след това се връчиха 
хвали и награди на най-до
брите членове и взводи. Ве 
черта беше устроено увесе
ление.

ма-

започна 
трая до късно вечерта. Така 
младежките избори в Д. Не
вля се превърнаха в сбщо- 
селско тържество.

увеселение. по-

Плашгаарите подготвят терена за състезанията
През седмицата на плани

нарите
дружество „Граничар“ раз

гърна голяма дейност. То 
организира преглед на своя
та работа. В чест на първия

димитровградскотоП.Б. Николов
Б. Р.ецков

По следите па народната революция ве станаха в Санджак, къде ха в Севойно и Ужнце Ча- 
то от бригадата и изчезнаха привестЕуват върховния ко

мендант и маршала на Юго
славия Йосип Броз Тито. 
Горда от победния си боеви 
път, бригадата 
трибуната пред висшите 
жавни и партийни ръководи 
тели. Това 
празнуване на Първи май в 
освободения Белград.

След парада в Белград бри 
гадата получи за пръв 
заслужената почивка. От Бел 
град частите се придвижиха 
в Топола и Младеновац. На- 
родъ!< от ЛФштроцградоко.! 
който следеше бойния 
на своята 
пак

чак и Овчар-баня. В Чачак 
няколко души. Бяха завеяни повторно получихме 
от виелицата. В Санджак облекло 
Димитровградската бригада Тук бригадата 
е имала стълкновения и с 
четниците. По-късно се во-

БОЙНИЯТ ПЪТ НА ОСМА 

СРЪБСКА БРИГАДА
храна и 

от Димитровград.
остана извест 

но време на почивка, взе се 
решение бригадата да остане 

диха сражения с четниците на почивка, обаче 
и на планина Голия, и то 
след тежко пътуване от Раш 
ка и долината на Ибър до 
Богутовачка баня.

мина пред
дър

наскоро 
пристигна радиограм веднага 
да се замине на фронта. 

След тежко

беше първото
В края на август и в на- ло Извор за пръв път бой 

чалото на септември 1944 го ците пренощуваха на откри 
дина димитровградският пар то. След това започна обуче 
тизански отряд „Момчил вой ние в близост до фронта. При 
вода“ се придвижваше от Ви Дърна бара. край Власотин 

към Димитровград. Мно ци стана пърбото боевто стъл

че ни сражения неприятеля 
при твърде неблагоприятни 
условия. При Преполац цяла 
та бригада бе стъпила в оже 
сточеиа битка. Снегът, дъж 
дът и студът не можаха да 
попречат за напредването 
иа нашите части. Най-вече 
жертви бригадата даде при 
Остро поле.

След тези боеве в бригада
та се появи тифус. Някои ба 
тальони бяха поставени в 
карантии. И въпреки тези 
трудности бригадата преслед 
ваше немците към Вучитрън, 
където всички бойци в мра- 
зсвито време прегазиха река 
Ситница. От Митровица към 
Звечан и по долината, на 
Ибър до Рашка, бойците на
предваха при твърде трудни 
условия. След ожесточените

пътуване с 
влак бригадата пристигна в 
Зворник. Ту,к пак започнаха 
сраженията. Почти през ця
лата зима бригадата остана 
на фронта при Зворник и в' 
долината 
Немците

ггьт
Храна и облекло от 

Димитровградскосок
го младежи доброволно по- кновение е немците .В скоро 
стъпваха в отряда. По също време дойде до' пробив на 
то време се направи и моби- фронта и до освобождението 

цялата околия, ка Лесковац и Ниш. Немци- 
освсбождението те се окопитиха чак къи

Голяма морална подкрепа 
за бойците ка бригадата бе- на река Дрина, 

се опитаха да се 
но не 

посрещнаха 
съпротива на

път.
бригада изпрати 

храна на бойците. Два 
вагона храна и облекло от 
Димитровградско : . 
ха в Младеновац. А

лизиране в 
Така след

Димитровград се създаде Подуево. Бригадата направи 
бригада, която се въоръжи с маршировка край Сува пла- 

воиските на бъл нина до село Габровци. Една 
окупационен кор- част взе участие в боевете 

Сърбия оръжие. През в Ниш. След освобождението

ше когато за пръв път при
стигна храна и облекло от пробият към Беловар 
Димитровград. По почин на 
организациите на Народния 
фронт й други организации, 
беше проведена акция за 
събиране на храна и облекло

на успяха, защото
решителната 
нашите части.

пристигна-отиетото от след ня 
колко дни из етера се понесе 
най-радосната 
вечеството

гарския
пус в .септевмри в бригадата се про на Ниш бригадата престоя 

военни обучения. Фр известно време _ч града, къ-
_ .. Оттам бригадата замина за

з;: оойците. Специална деле- Среиския фронт През Боп 
гация беше донесла на фрон .. 1 1рез Ьога”
та храната и облеклото. След ’ МитРовица, Батровци 
боевете с четниците при Ужи бригадата се озова в Срем 
це, Кралево и селата Долни " ^ез отдих и почивка отново 
и Горни Дубац бригадата се започнаха сериозни боеве, 
срещна с пратениците от Ди Около Динковци и Стара Па 
митровград при Ужичка По :ЗОЕа бригадата

вест, която чо 
доживя в тези 

дни — капитулацията на Гер 
мания.

Еедоха
онгьт още беше при Бела лото участвува в залавянето 
Паланка. Бригадата се при- на четници и други народни 
готовляваше да вземе учас- врагове. По същото време на 

окончателното освобож игрището на „Железничар 
страната ни от фа- стана преформиране на бри-

Оттук бригадата замина на 
гръцката граница, атие в 

дение на 
шизма.

оттам
слеД Демобилизиране на час 
тите. бойцитегадите. Тя се съедини с из- 

части на южномо- се завърнахаНа 28 септември на улици вестни 
те в Димитровград беше праз ргтските бригади и получи 

. пик. Със стегната крачка 
бойците заминаваха на фрон 

Възторг бе обхванал все
ки наш човек от скорашното . 
освобождение от фашизма.
С това започна бойният път 
на Димитровградската брига 
да. която води ожесточени 
боеве с неприятеля, а нейни 
те бойци получиха високи от
личия за проявена храброст 
и себеотрицание...

взе участиесражения и отстъпване на 
немците бригадата нямаше невреме за почивка. Боси и 
гладни бойците марширува- 
ха денонощно,. преследвайки 
врага. При Нови Пазар бри
гадата отново стъпи в ожесто 
че ни боеве. Тук бе пленено

по домовете си. 
Не се

жега. Тази помощ, макар да 
беше голяма

при п рочиств ането 
от четнически

на терена завърнаха само оне-име — Осма сръбска брига
да. Тя беше в състава на 22

значеше групи. зи, които паднаха убити в 
славните боеве? при Власотин 
ци. Ниш. Остро поле, Нови 
Пазар, Рашка, Чачак, Звор
ник на Дрина и в Срем. Тех 
ните имена днес

много за бойците. Те видяха, 
че далече от фронта, в осво
бодените краища.

На първомайски
в Белград

та. параддивизия.
От Ниш бригадата е имал а 

един поход срещу четници 
към Алексинац, при село 
Глоговци.

се създа-
между При Винковци бригадата 

хората и всички като един пголучи заповед да замине за 
работят за освобождението Белград, където да вземе у-

' час™е в първомайския 
Радост

1ват нови отношения

са записанипървото оръдие от страна на 
бойците. Радост обхвана 
ки. От хора, които 
да ръкува^ с това оръжие, 
се създаде първата артиле
рийска част. По-късно една 
мина разнесе оръдието и с 
това пропадна и нашата ар
тилерия. Още по-тежки бое-

°Ъс златни букви 
ниците и

на страната.
В бригадата започна

на памет- 
въспоменателните 

плочи в Изатовци. Смйловци, 
Петърлаш. Димитровград ' Д. 
Невля, Поганово 
Одоровци.

парад, 
бойците, 

и лишения

всич
знаеха

I обхвана
турен живот. Създаде се кул ^лед тежки боеве 
турно- художеств ена

и кулОжесточени сражения 
с немците група, наградата беше

гаг : в»
това време нашите части бя ° на •гиг°-

Да празнуватПървото сражение и ТърнскоОт Ниш нашата бригада 
пое път към Прокуттле, Бла-Бригадата отпътува с влак

Оттам пое към це, Куршумлия, където око- Текстът 
гго изказване на 
Илия Марков

е записандо Пирот.
Бабущница. където край се- ло десет дни траяха ожесто-

слаЕската народна армия да
Богдан Николов

У
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БОЖ И ЦА

Общата земеделска коопе- ~ ~ Г~
рация „Единство“ от Топли 
дол и Божица постигна през 
първото полугодие на 1961 
год. завидни резултати. Пла
нът е предвиждал оборот от 
105 милиона динара, обаче 
само за първото Полугодие 
е осъществен

бъде извезен в чужбина. При 
гстовява се и зимно гоене, 
тъй като съответните фура
жи съществуват.

Също се върши откуп на 
буково дърво за тухларата, 
железопътни прагове

амбулатория, читалище ипр.
На последното свое съве

щание кооперативният съвет 
прие икономическо-финаксо 
вия план за настоящата го
дина. като предвижда оборот 
от 131 милиона динара, чие 
то осъществяване е съвсем 
еъзможно, като се имат в 
предвид 
спехи. Приет е правилник за 
разпределение на чистия до
ход и награждение на рабо
тниците и служащите по ико 
номическа единица.

Покрай отчетените резулта 
ти отбелягаха се и някои 
неправилности и пропусти. 
Например изтъкна се че из
разходваните 600.000 дин за 
служебни пътувания надми
нават реалната потребност, 
след туй не води се сметка 
за рентабилното използване 
на) 'Хранителните продукти 
при изхраната на свинете и 
пр. Ног и тези недостатъци 
могат да се отстранят с мал
ко по-добър контрол и зала
гане на отговорните фактори 
Новият начин на възнагра
ждение несъмнено жизнено 
ще увеличи интереса за по- 
добро и качествено производ 
ство.

и тру
пове за шпертплат. Оборота 
възлиза на 30.423.939 

Търговията и 
заедно с останалите

износ
80.849.427 или над 80°/о.

„Единство" е развило 
цеха, от които цех за стро
еж, който с успех извежда 
строежи в Белград, Титоград 
и Смедерево, извърши обо
рот 94 милиона динара и от 
1 VII. тази година прерастна 
в- самостоятелно предприя-

от динара-
тазгодишните у-текстилът,6 ОЩЕ 40 ХЕКТАРА ФУРАЖНИ ТРЕВИинду

стриални и пренхранбени ар- 
тикли и строителен материал 

направили
колноотта на Босилеград а — средства в стойност от 638.000 
фуражни треви Ще бъдат за 
сети 20 хектара — предимно 
с френски люл, ежевица, зве 
здан и др. Няколко хекта
ра Ще бъдат засети чрез ко
опериране о частни селски 
стопани. В село Бранковци 
ще бъдат подсети 20 хектара 
с мелилотус. В това начина
ние Ще бъдат изразходвани

В плана на общинския от
бор се предвижда и тази го
дина , в Босилсградско да 
бъдат засети с фуражни тре 
ви 40 хектара, предимно на 
еродирани площи. Тези тре
ви от една страна ще дадат 
доброкачествена храна за До 
бигъка, а от друга ще защи 
щзв-гт засетите площи от 
пороища. Според плана в о-

са оборот от 
динара. Отчете се

динара, от които 338.000 ди
нара за семена и 300.000 ди
нара за изскусгвепи торове.

За засяването на фуражни 
треви в Босилеградоко също 
ствува голям интерес не са
мо при стопанските органи
зации, но и при частните нро 
изводители. Той се дължи 
на отличните резултати, ко
ито бяха постигнати минала 
та и тази година. Така на
пример добивът от френски 
люл и звездан в околността 
на Босилеград, па ерозивните 
площи, от които хората се 
бяха вече отказали, възлезе 
над 3.000 кг от хектар. Също 
така и еспарзетата помаза

45.657.543
нерентабилността на коопера 
тикната кръчма и разглежда 
се възможността да бъде про 
Дадена на някоетие. гостилничар

Земеделският, като осно
вен, производителен цех ко- 
каза, че с успех може да из
пълни стопанският план. С 
извършената мелиорация на 
около 100 хек. площ, от ко
ито 50 хек. пасбища в мест
ността „Слатина“, само от 
тях получи 130 ОООкгр. сено, 
чиято стойност възлиза 
над 1.500 000 дин. Тревата от 
мелиоризираната 
„Топли дол“ бе продадена 
за 200.000 дин. Една част от 
сеното ще бъде продадена, 
докато другата ще бъде запа 
зена за изхрана и зимно го
ене над добитъка.

От засадените 4 хект- площ 
с картофи, които частично 
бяха наторени с оборска, а 
частично с изкуствена тор, 
покрай големата суша, ран
ните слани и лошите кли
матически условия, очакват 
се високи добиви. Това по
казва, че със спрсвеждане- 
то на агротехническите мер
ки добивите все по-малко 
ще зависят от капризите 
на природата. Кооперацията 
има в рпедвид набавката 
на един трактор, който ще 
рлужи за обработка на ко
оперативната земя, а също 
и за снабдяване на коопера 
цията с необходимите сто
ки и за други обслужвания.

Тухларският цех през про 
летга и лятото работеше без 
застой, за което е доприне- 
ло хубавото време за тоя вид 
работа, а също и електричес 
кия мотор, който е инстали
ран при нея. С изпечените 
130.000 тухли и керемиди от 
роито в полугодишния отчет 
са влезли 50.000 с извършен 
оборот и осъществен добив 
от 2.031.811 дин.

Квалитетната изработка на 
персийски килими, овъзмо- 
жи на тоя цех да пласира 
своите произведения, като ги 
продава по 25.000 дин. квад
ратен метър. Понеже се от
криват добри перспективи, 
то тоя цех върши подготов
ки за разширяване, като се 
строят жилища за работнич
ките, а също ще бъдат при
ети нови ученици.

Откупът на дребен и едър 
добитък отчете също добри 
резултати, макар, че съще
ствуваха пропуски. Откупена 
е цялата стока, която са про 
изводителите предложили и 
то по релативно високи це
ни. Организира се гоене на 
добитък ' в местността „Би- 
льо коло“, който добитък ще

ско предприятие.
От съвокупния извършен 

оборот чист приход за зе
меделската кооперация оста
ва 2.940.543 динара, сума, ко 
ято я вчислява в първите ме 
ста на Вранска околия.

Съвета взе решение в най- 
къс срок да пристъпи към 
строеж на управителна копе 
ративна сграда в с. Божица, 
за която плана и елабората 
са готови. Сградата ще стру
ва около 17 милиона дин. и 

ще бъдат поместени 
кооперативните магазини кан

ГОРНА ЛИСИНА

32 милиона за изкупен добитъкна

местност купила и изнела 6.000 парче 
та шлепове, които чрез на
ши тръговски преприятия 
били изнесени в Унгария.

От направения оборот .в 
откупването на селскостопан 
ски произведения коопера
цията получила чиста печал 
ба от около 2.500.000 динара. 
Тези печалби дават възмож
ност на кооперацията да 
предприеме известни меро
приятия за количественото 
увеличение и качественото 
подобрение на добитъка в 
района на Горна Лисина и 
Горна и Долна Любата.

Макар че изкупуването на 
добитък — овце. овни и го
веда Ще стане през тези' и 
следващия месец, земеделт 
ската кооперация в Горна 
Лисина досега е дала на се- 
скостопанските производите
ли над 32.000.000 динара за 
откупени стоки.

От пролетта досега коопе
рацията откупила над 7.000 
агнета, около 4.000 овце и св 
ни, 600 говеда и 200 коне за 
клане. Откупването на коне 
за клане не само в Горна Ли 
сина, но въобще в Босиле- 
градско, става за пръв път. 
Осесн това кооперацията от•

отлични резултати на страш 
по ерозирани площи. Затова 
в Босилеград Извор, Ресен, 
Белут и Грукнци е проявен 
особен интерес към звездап» 
и френския люл, а в Бран
ковци към еспарезетата.

кооперации 
не са в състояние да удовле
творят исканията на коопера 
торите, понеже не разполагат 
о нужните количества сейен» 
от споменатите и други фу
ражни треви, които отлично 
успяват и на онези площи, 
които не даваха на хората 
никакъв приход. П.

в нея

целарии, кино-зала, зъбна Влада Харизанов

Мина »Видлич« пласира 

цялото си производство
Земеделските

В земеделската кооперация „Победа“—Смиловци

ПОВЕЧЕ ПШЕНИЦА 

ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА
Преди три години земедел

ската кооперация „Победа в 
Смиловци реши да положи 
всички усилия за подобрение 
на земеделското 'производ
ство. За тая цел започна да 
отглежда сортна пшеница 
„крушевска“ и „талианка“. 
Днес свободно може да се ка 
же, че кооперацията победи 
в това начинание.

Частните земеделски произ 
□одители се увериха, че един 
ственият път към подобрение 
на земеделското производ-. 
ство е сдружаването с коо
перацията, .която има земОт
делели машини. Затова за 
почнаха да сключват догово 
ри с кооперацията. Броят на 
частните производители, ко
ито сътрудничиха с коопера 
цията се увеличава всяка 
година. През 1958/59 година 
имаше 71 производители, ко
ито подписаха с коопераци
ята за съвместна обработка 
на площ от 34 хектара. 1959 
и 60 година 293 домакинства 
с 105 ха и 1960/61 година 
450 домакинства с 139 хекта
ра земя влязоха в производ
ствено съдружие с коопера
цията. '

И в тези дни Пак се подпи
сват договори. Сега вече ня
ма никакви трудности в това 
отношение. Досега се склю
чиха договори за 50 ха земя. 
Според плана трябва да се 
обхванат 140 ха.

Ако погледнем производ
ството на пшеницата през та 
зи години и сравним само 
реколтата от 1960 и 1961 го
дина можем па видим колко 
то се увеличило:

получи 2.640 кгр. и Ризен 
Стефанов от Смиловци от 
3.900 кв. мет. получи 1.961 ки 
лограма.

С това кооперацията се у- 
твърди като отличен органи 
затор и производител на зем 
меделското производство. Тя 
е на второ място в Общината 
по изпълнението на плана 
— след каменичката коопе
рация „Сточар“ Шестмесеч
ният план е изпълнен с 74 
одсто. Б. Н.

(„Голяма круша“) 3.593 кгр. 
от хектар.

При прибирането на рекол 
тата се използваха земедел
ски машини. С жетварки бя
ха ожънати 35 ха площ, а на 
29 ха вършитбата бе прове
дена с комбайн.

Да изтъкнем и имената на 
най-добрите земеделски про
изводители. Това са Ангел 
Миров от село Одоровци, кой 
то от 5 декара получи 2.030 
кгр. пшеница. Илия В. Зла- 
тов от Смиловци от 5 декара

граждането на съответен бун 
кер за товарене на въглища- 
та. Именно докато по-рано 
по товаренето и разтоварва
нето на въглищата работеха 
14 души, сега работят само 
четирима.

Мината е осигурила и без
препятствено транспортира
не на въглищата от мината 
до купувачите, като е склю
чила договор за превоз със 

кооперация. 
„Нишава“ в Димитровград,

Двадесет и четири тона на 
ден успяват дз пласират по
настоящем миньорите от 
мина „Видлич“ в Димитров
градско в Димитровград, о- 
колните села и в Пиротско. 
Въглищата, които имат зна
чителна калорична стойност 
намират на добър прием сред 
населението от Димитров
градско и Пиротско.

В мината са успели да на
малят производствените раз
ходи по тон въглища с из-

Надага се справедливо 

решение
Неотдавнашните изчисле

ния на личните доходи за 
първото шестмесечие в сто
ларското предприятие „Ци- 
ле“ в Димитровград показа 
ха, че някои работници са 
получили малко повече при 
авансирането отколкото е сле 
двало да получат.

По този въпрос се разис
ква не само в предприятието, 
но и в града и се заемат 
различни становища. Надде 
лява обаче, мисълта че е тру 
ано да се правят приспада
ния на средства, дадени в 
повече не по вина на работ
ниците нито пък по особена 
вина й на надлежните за из 
числонията.

Касае се за стотина хил
яди динара и До хора, които 
с години са в предприятието. 
И нещеъ. което е съществено: 
касае се до средства, които 
всъщност са заработени. И 
затова са разискванията.

Работниците са получили 
по две-три хиляди динара по 
вече. Това е изводът, послед 
вал при пресметането на до 
ходите според количеството 
продукция и производител
ността.

Но веднага следза и друг 
извод: предприятието се пре 
мести преди няколко месеца 
в нови производствени по
мещения, известно време зка 
чителна част работници не 
можаха Да работят заради 
селитбата и монтажа и а ма
шините — едни бяха ангажи 
рани в селитбата. други по 
монтирането, трети трябва
ше да чакат да ги повикат

на помощ и стояха в града. 
Този факт естествено не е 
могло да не се отрази върху 
количеството продукция на 
всеки работник в. предприя
тието и естествено, върху 
равнището на неговия доход 
в определен срок от време. 
А вината за това не идва от 
работниците, нито от друг 
фактор — но задържането е 
оправдано, защото бе необхо 
димо да се премине в нови 
хали и веднага да се започ
не с по-засилена продукция. 
Освен това колко доброво
лен труд вложиха те за по
строяване на новите хали!?

Разискванията по този въ 
прос трябва да се прекратят 
с едно справедливо реше
ние което ще вземе работниче 
Сикят съвет на предприятие 
то. като се посъветва с це
лия колектив. Не се съмня
ваме, че работническият ко
лектив ще има предвид и 
втория факт, че по оправда
ни причини равнището на 
продукцията на работниците 
е било под равнището на 
стойността техните аванс# 
през първото шестмесечие.

Ине допускаме, че работ 
[ническият съвет ще бъде къ 
соглед в решенията си. Един 
справедлив жест ще може 
да подействува «Стимулира
що върху целия колектив, а 
несправедливо решение мо
же да има отрицателни по
следствия, които по-трудно 
ще се оправят от наваксане 
то на стотина хиляди дина
ра, всщност заработени пари.

М. Нейков

земеделската

От животновъдството все по-големи приходи
само до начелото на октом
ври. Известно количество от 
този добитък чрез нашите 
износни търговски предпри
ятия е изнесено в чужбина.

М. П.

I

МЕЛИОРАЦИЯ НА 
50 ХЕКТАРА ПАСБИЩА

1960 1961
290.333 480.000 
141.926 193.987 
187.878 342.837

В селата 
Смиловци 
Гуленовци 
Одоровци

Земеделската кооперация 
„Напредък“ от Долно Тъл- 
мино тази есен ще извърши 
мелиорация на 50 хектара 
пасбища в местностт Бяла 
вода. За мелиорирането на 
тази площ ще бъдат израз- 
ходовани около 600.000 дина
ри. Освен това в Църиоок 
ще бъде построена чешма и 
водопой, от които се чувству 
ва нужда през лятото и ра
ната есен, докато добитъкът 
се намира на паша по плани 
ната.

Тези начинания на коопе
рацията са част пг редицата 
мероприятия за развитие и 
и подобрение на животновъд 
ството в този край от Бо- 
силеградско.

Освен закупването на до
битък от селскостопанските 
производители кооперацията 
бе образувала и овце-ферма 
от 300 овце, която й даде от
лични приходи. След покри
ването на всички разходи о- 
коло овце-фермата на коопе 
рацията останаха 420.000 ди
нара чист приход.

В сравнение с миналата го 
дина, тази година са постиг 
вати по-големи успехи в жи
вотновъдството. Миналата го 
дина селскостопанските про
изводители получили 16 ми
лиона за откупен добитък, а 
тази година 22.000.000 динара

Населението от Босилеград 
ско. особено от района на 
Долно Тлъмино. получава все 
по-големи приходи от живот 
новъството. Това се вижда и 
от факта, че кооперацията 
„Напредък" досега закупила 
от производихелите над 5.000 
агнета, около 5.000 овце и 
над 200 говеда. Стойността на 
този закупен добитък възли 
За над 22.000.000 динара, су
ма която е отишла като при
ход на производителите. Бро 
ят на откупеният добитък — 
на овцете . и говедата — Щв 
се увеличи още повече, за- 
щото сезонът сегв настъпва.

Тая година са постигнати 
най-добри резултати в про
изводството на пшеница. До
бивите са по-големи и от ми 
палата година. Бяха засети 
138 ха „Санпасторе“. а част
ни производители ся засели 
сами около сто хектара.

Най-голем добив е 5.120 ки 
лограма от хектар. Миналата 
година най-толем добив е 
бил 4.000 кгр. Среден добив 
в Одоровци („Балин гроб“) е 
4.056 кгр. от хектар, Смилов 
Ци („Кошулица“) е 3.996 кгр. 
от хектав и в Гуленовци
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Ош съдебната скамейкаЗаписано в Долна Невля

у>Дребни« хорски рабошиИСТОРИЯТА ЗАПОЧВА СЕГА
то, повече песните и за вър- 
тат кончето, когато се раз
даде кресливият глас ма Пол 
Енка или онова „ЩЩ, дай, 
дай. , . Планинското Ухо все 
още обича' здравото, родно и 
неподатливо на онова, 
то гребе в ушите му.

УЧИТЕЛИТЕ: ЩЕ ИМАМЕ 
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

РАБОТА

щщи с кола дадоха хората 
и по 500 динара в пари, а за 
около половин милион дина
ра дървен строителен мате
риал. А сега, когато затряб- 

се яви някой да 
увеличи приноса си за учи
лището.

В пладиенски припек ня
колко натоварени коли из
лязоха откъм реката и спр
яха пред новата постройка: 
земя за попълване* на пода.

Хората се навъртат постоя 
мно. Може би ще потрябва 
нещо: помощ или смяна .. .

" на мястото където е стояла 
едва ли е нужна работа от 
един час. Оня, който , търси 
обезщетение отивал във Вра 
ня при адвокат да му напи
ше тъжбз, изгубил цял ден, 
платил билет до Враня, ад
вокатът му взел не по-малко 
от 1.000 динара, предложили,, 
по 6 свидели. Само свидете
лите ще искат разноски от 
7.800 динара. Разноските на 
спора Ще възлязат, на 10.000. 
динара за работа от 100-150 
динара.

Или един случай от село: 
Мусул. Двама селяни Р. Д.. 
и В. С. се съдят за речище, 
което изостанало след смиря 
вонето на малката река. То
ва речище заема 146 квадрат 
ни метра чист пясък. Стой
ността е проценена на . 1.450 . 
динара. В спора За < тези. 145 
квадратни метра дива земя 
са направени разноски 
24.520 динара.

И някои груинчани не изо 
станали в. това отношение;
Д. X. и В. X. се съдили за I7 
квадратни метра земя, чиято 
стойност била преценена 680 
динара. За тези I7 квадрат
ни метра двете страни напра 
вили голему разноски. За 
тъжби, такси, свидетели и 
пр. едната страна направила 
разноски 10.750 динара. а ДРУ 
гата 3.960 динара или вкупом 
14.710 динара за спор от 680 
динара. В съда били . разпи
тани 9 свидетели, а на само
то място още 17 свидетели.

Посочените случаи не са. 
единствени. В аналите на 
Околийския съд в Босиле
град могат да се намерят о- 
Ще много такива или подоб-. 
ни дела. на които разноски
те няколко пъти са по-годе- 
ми от стойността на спора. 
Съдят се за какво ли не. Съ 
дят се за невъзможни рабо
ти. Син съди баща си, , че . му 
псувал майка. Някои хсра 
се съдят не за правда, а от . 
инат. да навредят един- на 
другиго. М. II.

— За иевлянци ден първи 
не е скрит в миналото. Ието 
рия, това са измислици за 
било — не било. Какво мо
же да се говори за хора, кои 
то живеели в землянки и ко
шари. криели се от кръсто
носци и турци, вярвали в род 
ни години и все знаели це
ната на ока ръж или цареви

• Босилеград, не спират ник
ъде освен пред съда. Спи
рат пред съда и тогава, кога 
то не трябва. Един път ня
кой гло-жанин слязъл от се
ло в реката по някаква рабо 
та. На пътя го срещнал ня
кой познат и се заприказва
ли. Конят пордъжил. Стопа 
нииът предполагал, че ще о 
тиде в ливадата, и се зздрър 
жал малко и в градината. 
Като дошъл в ливадата, от 
ксия пито следа. Търсил го 
насам, нататък — никъде го 
няма. Привечер го докарал 
един негов съсед. Намерил 
го ггред съда ... Така говорят 
Може би е истина. И не са
мо гложани се съдят. И дру
ги се съдят.

Само няколко примера. От 
изй-новите, чийто дела са в 
течение или скоро завърше 
ни. Не са избирани нарочно.

Д. Т. ’и В. С. от село Гло- 
жие се съдят за 45 квадрат
ни сантиметра земя. нами
раща се горе в планината. 
Действителната стойност на 
Тези 45 квадратни сантиме
тра е 40 динара* подчертавам 
40 динара. А кслко са израз, 
ходвали в този спор? Нека о- 
етавим исстрана, че миро- 
еият съвег два пъти се зани 
мавал с тях. Т. Д. един ден 
отивал в Босилеград да пода 
де тъжба. Друг ден двамата 
— Т. Д. и В. С. идват да се 
гледа делото — иа помирява 
не, което било безуспешно. 
Предложили по четирима 
сридетели, които Ще бъдат по 
викани от съда. разноските 
ще излъзат над 8.000 дина
ра, а стойността на спора е 
10 динара. Дори и стойността 
на първите призовки е по- 
висока от стойността на спо 
оа — 100 динара срещу 40 ди 
нара.

Случаят от Гложие не е са 
мотен.

М. К. и С. К. от Г. Люба- 
та се съдят за съборена о- 
града от 5—6 метра. Единият 
от тях търси обезщетение. 
За да се намести тази ограда

Счита се. че босилеградча 
ни са мирни и тихи хора, 
предани на своя труд, нада
рени с добросъвестност. В 
Восилеградско няма убий- 
ства от засада. Хората не но 
сят ножове на хълбока. Не 
стават и те леки побои. Пък 
и ако се прочещат някъде и 
това е рядко. Няма олелии, 
няма разбити глави, няма 
кръвопролития Спокойствие, 
веселие и усърдно трудолю
бие.

ва. все ЩС кое-

ца.
Каква ли пък история е 

това?
Владо; който доИсторията започва сега, ко 

гато знаещ какво можеш, ка 
кво ти трябва и какво ще на 
правиш.

Историята ни е културният 
дом, училището, транзисто
рите, пътят...

И момичетата, що знаят да 
карат мотоциклети...

И момчетата, що говорят 
За единица производство, за 
Фондове и перспективи на 
своите предприятия...

И натоварените .коли, що 
спират пред новото здание иа 
училището, 
труд. . .

Пощарлт 
броволно е дошъл в това се 

служба, след като е Наистина хубаво и похвал 
но. Пример, за удивление. 11о 
не за нас и за хората, които 
са вън от съда. На пръв по
глед всичко е .така хубаво, 
както може да се пожелае.

А какво правЯт онези хо
ра, които се напичат иа слъи 
це пред съда?

Седят сутрин ст рано. пъл 
ият коридорите, разправят 
се през целия ден до два ча
са. Между мирните и добри 
босилеградчани има и таки 
ва. които не държат сметка, 
за какво се съдят. По някол 
ко пъти през годината оти
ват в съда. Всяка изкарана 
пара давлг на адвокати, за 
такси, тъжби, жалби... Да,1 
съдят се аз нищожни работи, 
за дребулии.

Между босилеградчани сз 
говори, че гложите коне ка
то тръгнат из раката към

ло на
бил и по градовете, доволно 

ръце от постоянно
I

УЧИТЕЛЯТ НЕ ОТИДЕ 
НА ВАКАНЦИЯ потрива 

нарастазащия брой на тран- 
зисториите приемници и не 

от помещенията
IV.,.,.

За Аспарух Йотов минала 
та учебна година не е имало 
ваканция. Той остана тук в 
реката, около училището. О-

се оплаква 
иа пощата, защото са в кул
турния дом, където всс пак 
е най-просторно в Невля. У-ще през месец януари, кога

то нашироко се обсъждаше 
въпросът, дали да се строи 
училищна сграда или ие, той 
беше най-енергичен привър
женик ка строежи. Затова пък

кителите обаче с негьрпе-
от .иис очакват да минат петна

десетината дни и да се наета 
ият в новите учебни стаи

доброволният

ПОДГОТОВКИ ЗА 
АКЦИИ ПО ЗАЛЕ

СЯВАНЕТО
Въпреки продължителната 

суша в Восилеградско се вър 
шат систематически подгогоз 
ки за обемисти акции по за
лесяването. които трябва да 
се проведат тази есен. Съве 
тъг за земеделие т- горско 
стопанство е запланувал 337 
хектара за залесяване, а Гор 
ското стопанство в Босиле
град 47 хектара. Предвижда 
се, че 337 хектара ще бъдат 
залесени чрез самооблагане, 
доброволни акции ог страна 
на Социалистическия съюз, 
Народната младеж и синди
ката и учащата се младеж. 
За ралзика от по-рано, тази 
есен за залесяване проявиха 
интерес и частните стопани. 
Досега са подали заявления за 
залесяване на свои площи 37 
земеделски стопани. На тях 
е позволено да изсекат хра
стовите гори да продадат дър 
вото за гориво или строите
лен материал, а след това 
тези площи да залесят, като 
получат безплатно саден ма
териал 
смърч.

Най-големи площи ще бъ
дат залесени в околността 
на Босилеград — 30 хектара, 
след това в Ресен, Рикачево. 
Извор, Долно и Горно Тлъ- 
мино
залесяването на определени
те площи са обезпечени око 
2.690.000 парчета посаден ма
териал. Общата стойност на 
акците по залесяван и из
разходване на нужните ма
териали възлиза на 14.828.000 
динара.

Провеждането на плана по 
залесяването тази есен зави 
си много от това дали по-ско 
ро Ще започнат есенните ва- 
лежи.П.

Прекарване па материал за новото училище

стана председател на строител 
ния отбор и върху него падна
ха много грижи. Сега след пет 
надесет дни, когато му оста
не само училищната работа 
ще може да събере сили за 
нова дейност, защото есента 
настъпва и ще започнат кул 
турно-забавните вечери.

Й Верча Иванов, Петър Ди 
митров. Нака Иванов, Алек
сандър Анданов, Димитър 
Соколов Асен Денков, Гена 
ди Симов, почти всички вло 
жиха голям труд работите по 
строежа да бъдат приключе 
ни на време, за да не се лу
тат децата по баирите и да 
не им пропадат часовете.

Когато сам започнеш, ло 
мощта си идва сама. Не мо
жеха невлянци да направят 
много, без помощта на други 
те села. Поработиха и горно 
невлянци и скървекичани и 
хората от Било и Барйе. По 
могннаха, защото децата им 
идват тук в висшите кла
сове.

Народният отбор пък ока
за още * по-щедра подкрепа 
отпусна значителна парична 
помощ, с която ще се напра 
ви дограмата, подът и ще хе 
заплати
труд на хората. .

И децата в ос ми клас. кои 
то вече отсега мислят да вър 
вят по-нататък . . .

Историята ни е настояще
то и погледът нататък

А творците й са невлянци. 
Почти всички ... Но не вси
чки ...

Невлянският мъдрец може 
би< ще се върне и към мина
лото, въпреки отричането му, 
но в настоящето му се виж
дат нещата хубави и забеле 
жителни.

„Когато се настаним и там, 
каква работа ще падне“. То
ва звучи и като стягане и ка 
то отмъщение за минали не-, 
успехи може би. Но във все 
ки случай звучи искрено. за 
щото в сегашното училище 
няма място за два класа И 
работата, ще-не ще. излиза 
половинчата.

Няколко бройки из Завода 

за социални осигуровки
Брояг на работниците от 

година на година все повече 
нараства в Димитровградско. 
Днес в Завода за социално 
осигуряване в Димитровград 
са регистрирани 1.881 работ
ници и служещи, от което 
304 жени.

ЦАРЕВИЦАТА И КРУШИ
ТЕ ИЗЛЪГАХА

домакинства главите, на се- • 
мейството работят.

Значително е нарастването 
на лицата, които получават

в

ПОМОГНИ СИ САМ — 
ДРУГ ЕДВА ЛИ ЩЕ ТИ 

ПОМОГНЕ
Две неща тревожат долно- 

невлянци — сушата, която не 
дава на хората да започнат 
сеитба на пшеница и слаба
та реколта на царевица и 
круши.

Невля не "може без крушо-' 
ва ракия, ще ви каже всеки 
стар невлянец. За царевица 
както и да е. Никога и не се 
е раждала много, но круши, 
круши няма. Кой ще вари 
сливова ракия през зимата 
когато крушата мирише на 
тамян. Хората обичат зим
ните вечери и варена крушо 
ва ракия и круши в расол. и 
разговори, и шеги. често пъ 
ти такива, че неупътеиите по 
сред нощ бягат из селото. Но 
белята е дошла от сушата и 
от пролетните дъждове.

Работите по строежа обаче 
вървят бързо. Селото ще и- 
ма възможност Да забележи

детски добавъчни. Днес 
общината 624 лица получа
ват детски добавъчни за 1.180' 
деце. Общата стойност на 
добавъчните възлиза на 
3.245.677 динара или около 
зд милиона годишно.

Осем години Долна Невля 
не може да получи пълно о- 
семгодишно училище заради 
помещения. Много села се 
стичали в това училище и

предимно бар и

През миналата година се 
и осигуряване наИЗБЪШИ

земеделските 
отбелязане е, че селяните от 
Димитровградско приеха тоя 
закон със задоволство. Ос
новната осигуровка е извър
шена напълно. От 1 юли 1960 
година, когато стъпи 
законът за здравно осигуря
ване на земеделските стопа
ни. в Завода са регистрирани 
4.052 домакинства с 11.556 
ца. От това число на 692

Застопани. .' 1Трябва да 
обаче, че някои 
ват да

се напомни 
лица се. опит - 

използват. Закона: 
пъти се подаряват 

имоти на близки. и . далечни 
роднини, за да се получи пра 
но на детски, добавки, а . 
имотът се обработва както 
преди. Временно 
син и баща.

Хората често пъти не виж
дат последиците,, които ги 
очакват от такива, постъпки.

по 20 хектара. За

често

в силаквалифицираният
се разделят

!
ДЕВОЙКИ МОТОРИСТКИ 

И ТРАНЗИСТОРИ
ЛИ-

През 1946 година, на пър
вия призив на СКОЮ за до 
броволен младежки труд за 
построяване на линията Бръ 
чко — Бансвич се яви от Не 
вля само един младеж. Това 
лято от Невля заминаха ня
колко девойки (за пръв път) 
на аБТОпътя, престояли там 
два месеца и се завърнали с 
много преживелици, спомени 
и изглежда и тъга по някой 
далечен познат другар. За
върнали се обаче и с дипло 
ма за завършен мотористки 
курс — в село. където до не 
отдавна нямаше и по-добри 
воловски кола.

Останали са три в селото. 
Четвъртата я няма тук — Ра 
боти вече в някре предпри
ятие. Но разказите им за 
бригадирския живот си при
личат: обичат утрините, съл 
нцето на автопътя, труда и 
забавите. Обичат познанства 
та, снимките и света, запо
знат накратко. Ако не стане 
сватба през зимата, напро
лет пак ще се отзова_в бри
гада ... Селото няма момче 
та, все повече отиват в гра
довете, а там има много мо
мичета и забави...

Полъхът на новото време 
е донел в Невля и транзи
стор. Десетина транзистори 
вдигат глъч над мирното се
ло. Слушат хората новини-

Б.

Невъзможна истина
На рейсовата спирка в Бо 

жица врява и разправии. 
Обедният рейс пристигна от 
Босилеград и всички искат 
да се качат. Някои пътуват 
за Владичин Хан, други за 
Враня ... Търсят места.. Ос 
танали още сутринта и по

телефонадовършването на новата у- 
чилищна сграда по своему. 
Ще липсва варена крушова 
ракия, но едва този незначи 
телен факт Ще попречи на 
веселието.

искали от Транс- 
спортното предприятие да им 
изпрати кола или в обедния 
рейс да им оставят места. По 
лучили обещание. Но 
дукторът и Шофьорът на
пълнили колата до Божица..

Тук случайно се намери и 
председателят на работниче
ския съвет

намесва се и шофьорът:
— Къде са тези места ?__

протестира един 
ците.

Кондукторът и, шофьорът 
мълчат.

— Ние

от пътни-
кон-

И старите съдове се стягат
Мшш НЕЙКОВ ..гггий:*1:вали места 

друг.

Куде Да седнем, а; да платим

сградицата отесняла. Осем го 
дини; долноневлянци обми
сляли . какво да направят. 
Културния дом, частни къ
щи обикаляли, за да не пра
вят труд да строят ново учи 
лище, но не се хващало ни
как. Поопитали да решат 
въпроса и на чужд гръб, с 
чужди средства..,

Поутихнали разискванията 
За малко време...

И пак се подновили...
И пак утихнали, докато се 

лото веднаж не се погледна
ло на събрание и решило да 
строи —

Сега. след петнадесетина 
дни ще забие училищния звъ 
нец на влизане и шумно ще 
влязат малчуганите в новите 
учебни стаи.

Работата започна през 
юли ... Около петстотин над

__. на предприятие
то Алек;сандъР'Димитров. У- 
корява кондуктора защо не 
е пазил обещаните места 
Изкараха новите пътници от 
колата. После пускат
па^нд11’ Н° 33 болшинството 
пак няма места. Всички 
пътници стоят.

—7 възразява

Забравената помпа
■• ••

От две години помпата при 
село Радейна не се използва. 
Мазилката 
страна отпаднала и разни жи 
вотинки 
падат във водата. Организа
цията на ССРН в селото до
несе решение помпата неза
бавно да бъде ремонтирана, 
но още се стои на място.

Няколко събрания

Шофьорът 
требява

И тук 
опряха.

Почти всички забравиха 
помпата. Хората ползуват не 
хигиеничните бунари край 
селото. Но не само най-неак 
тивните. като Анта Шишков, 
Методи Нанчов и други за
бравиха помпата. Забрави я 
и организацията на Социали 
етическия съюз в селото.

Ще мине бързо слънчевата 
есен. През зимата отново ще 
се хване лед край старите 
бунари. Тогава всички раде- 
инчани ще си припомнят за 
помпата, но Що бъде късно...

Б. Н.

приготовленията пламва. Упо- 
изрази, които при

личието не ни' 
напишем в

от вътрешната - позволява да

кит.Т пРИ превоза на; път- ■,
ницш Пътниците се поглеж- 

’ смеят- се, а някои едва 
Стирад.Д-ЬРЖаТ Да'Не пР°те-' 1 

От 21

новии други мърсотии
— Набимо се како сардинеказва един. 
Топло. Потят 

Задушно. Рейсът 
пълнен.

Кондукторът 
задната 
билети.

се хората, 
тръгна пре-

прогеко 
ха в планиране на работите 
около довършване 
пата. Отпуснаха се парични 
средства за цимент и

пътник, качили; се в 
с,п иРа> кондукторът взе по
1т,^ИНара а не -по 370; що значи по 160

започна си
ла даваплатформана ггом-

Петстотин и 
динара динара повече ■

взе- макаР че'не-бяха-запазени
тридесетнужно

то количество наскоро при
стигна в селото.

—- казва той. 
от Божица 

говарят пътниците.
Резервирали

места. 
По кой начин 

равдят това?!
е 370 — от-

могат да оп '
сте места

М- ЧЬ'"‘
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Босилеградско черно злато \ фото-хроника ;
V-

Остри скали и клисура. 
Горе високо лазурно небе. 

Бял парцал се лепнал, но 
се губи зад планинските

Графит, много хубав 
графит — казал той.

Това не било
мрак. Клисурата 
сякаш оплаквала своето на
веки изчезнало спокойствие.

Утробата на тази стръмни 
баири на три километра под 
Долна Любата, Босилеград- 
скс, скривала големи залежи 
ново черно злато. Не са са
мо въглищата черно злато. 
Скривали единствено досе
га открито кристално черно 
злато — кристален графит.

Тази година в клисурата 
построена и пробна флота
ция. Мотори, вагонетки — 
кънтеж в клисурата. Същин 
ско минно производство. Мо 
же би пионер на босилеград 
ската минна промишленост, 
в която босилеградчани по
лагат най-много надежди за 
стопански възход.

— Работи се денонощно — 
разправя управителят на 
пробната флотация Станиша 
Стсянович, 
който навикнал на клисури-

фит, който напълно може да 
замести вносния от чужбина 
графит.

Началото беше трудно.
Клисурата сурова, а хора

та упорити, издръжливи. 
Малцината майстори учили 
неуките, приучвали ги за от
делни места от производстве 
ния процес. Броят на работ
ниците порастнал на 40. Все 
повече се оспссобяват за про 
цеса на флотация на графи
та. Може би някои от тях 
утре ще бъдат главната 
опора на модерна флота
ция, която ще прЬивеж- 
да дневно не два а петдесет 
тона леарен графит.

Времето тече. И черното 
злато тече. От каменотрошач 
ката, където влиза черен 
камък, през млина и реди
цата от килии, до крайната 
тръба, на . която графитът 
тече като на чешма, а на 
другия край излиза като 
мокра пръст все до сушилната 
където като масен черен 
прах го събират в човали — 
денонощно тече черното зла 
тс. което с векове скривали 
тайнствените обятия на пла
нини и баири.

Може би това черно злато 
ще донесе на босилеградска- 
та комуна желаните богат
ства, които ще я заличат от 
списъка на стопански изос-

кънтяла,
отдавна

1952 година. Следващата 
дина група геолози 
гнездо в тази клисура. Съб
рали работници, селяни, опит 

и неопитни миньори по
рязали хълбока на стърми- 
иата и започнали на няколко 
места да навлизат в утроба
та й^ Търсили тайните й, 
които тя скривала 
векове.

гре
беии. Тук и денят е къс. Кли 
сурата е неприветлива. Със 
слънцето под вежди се гле
дат. Към пладне само

го-
свили

малко
надникне и пак си завие зад 
върхарите на еисоки баири, 
кривне и разпилее 
любов по просторната 
Но тук е нежелан гостенин. 
Покрусен герой е в царство
то на уссйте, на букари 
ли. Остра стърмина. Планина

пи

своята
земя.

толкова
и ска — Все 

един.
руда — обаждал

1 — С незначителни средства пазарът в Босилеград 
е добре уреден. Производителите държат стоките си вър- 
:<у тезгяхи, а над тях покривът е сигурна защита и от 
г.лъице и от валежи. Покрай това би могло да се води 
швече сметка за чистотата на пазара.

техник-геолог,

те.
— Установено е, че рудата 

има 10°/о чист 
допълва технологът 
Обрадович.
Долна Любата, ние го водим 
под това име, на кристален 
графит е единствен в цяла
та наша страна. По физичес 
ките си свойства е високо
качествен.

Пробната флотация произ
вежда дневно по два тона 
чист леарен графит. За два 
месеца и половина произве
дени 150 тона финален гра-

въглерод
Дарко 

Случаят в

I |

таналите комуни в страната.
И не само въглищата са 

черното злато.

не може да се 7|
каже. Тезгяхит© на пазара са прогнили и се използват 4 
само па пазареп ден — петък. През другите дпи па сед-ф 
мпцата може да се види и такава картина — производи-А 
телите предлагат стоките си па площад Освобождепие, Т 
край международното шосе. Стоките са изложени па*

Миле ПРИСОЙСКИ
2 — Обаче за Димитровград това

ПОВЕЧЕ ЯБЪЛКИ 

В ПРЕХРАНАТА прах.
Може би не ви е известно, 

че ябълката има универсал
но хвъздействие върху чове-

ната работа на бъбрезите и 
отстранява 
при храносмилането.

затрудненията

шкия организъм.
Кората на ябълката се пре 

поръчва на нервни хора. В 
много санаториуми и клини
ки нервни хора се лекуват 
с ябълки. От това голям брой 
е излекуван или пък на мно 
го болни са облекчени бол
ките. Ябълката действува 

соковете, които са 
за подсилване дей-

НОВ МОДЕРЕН МАГАЗИН 
В БОСИЛЕГРАД

Земеделската
„Напредък“ от Босилеград 
преди известно време отвори 
пов модерен магазин на тек
стилни стоки, галантерии и 
колопиал. Новият магазин е 
образуван след съединяване 
то на двата стари отделни ма 
газина за текстил и колони 
ал. Той е поместен в приземи 
сто на една от новите жи
лищни сгради и е хубаво и 
съвременно обзаведеп. За об У 
завеждането па повия мага
зин кооперацията изразход
вала 1.200.000 динара.

кооперация

върху 
нужни
костта на мозъка и повиша
ва способността за помнене.

Покрай това, тя действува 
и като успокойващо сред
ство, ако я вземем в момента 
на възбудата. Известно е и 
че тя е отлично средство про 
тив камъни в жлъчния ме
хур, и че помага за нормал-

— Има и яловина — съоб
щавал друг.

Навлизали все по-дълбо
ко. Моторите и ударите от 
чуксБе и кирки раздиряли 
клисурата от рана сутрин до

та издала хълбок, едър,
пълен, твърд. Суров и строг. 
Намръщен. Между хълбоци
те на планини и баири се гу 
шнала малка планинска ре
ка, отбелязана само на голе
мите и военни карти. Шуми- 
Особено вечер. Чудна при
казка реди. Само усоите и 
букарите я разбират. И те 
й пригласят.

Така през векове.
По баирите някога се досе- 

лили хора. Разтърсили бука 
ци, изклали вековни ■ 
рави. Сеяли ръж, овес, 
да, садили картофи. Отглеж
дали кози, многобройни стада 
кози.

Реката се спускала по-дъл 
боко, гъделичкала таинстве 
ните пазви на подножията на 
планините и се врязвала на
вътре.

Времето ходило ту мудно, 
ту летяло като придошлата 
река от топещите се снего
ве. Рушила реката — руши
ло времето. Бушували обще
ствени стихии, чиито бури 
докосвали и тези усои, 
тази клисура, и тези букари.

Някой прокарал път, те
сен, незабележителен.

Друг прокарал широк път. 
По него забумтели моторни 
коли. Забумтели моторите на 
новото време.

Минавали през дивата кли 
сура.

Тя не привличала ничие 
внимание.

Изминали години, десети
летия.

Хората минавали край чер 
ни камъни, спъвали се от 
тях, хвърляли ги и не им 
обръщали внимание. Деца
та взимали парчета от чер
ния камък, драскали по дру
гите скали, драскали по вра 
тате на оборите, на кошари
те, по училищните огради. 
За черния мек камък никой 
не се интересувал.

Из клисурата минал някой 
геолог. Когато се завърнал 
втори път не могъл да се 
въздържи.

I 3 — В село Смиловци с направен хубав паметник 
па бойците, падпалц в борбата против фашизма. Обаче 
оградата се е разпадпала, вързала с върви и пр. Инте
ресно е, че организацията па Съюза на бойците не е пред
приела пшцо!

\

!Срещи и разговори

Искам отново да отида на
Дъб

хел-
) звтопътя — завршл изказ 
Шето Влаина.
Накрай село, край чешчпч 
1та, живее бригадирката Би 
ра Соколова, за нея каза- . 
1, че има много фотографии у 

автопътя, които пази като 
•п спомен. Тя често пъти 
:азва тези фотографии на

♦
тадежите от селото и рзз- 
1зва за живота в бригадата.
— „Не зная защо, но много 
минах бригадирсия живот 
препоръчвам и на другите 

»и другарки да заминат и 
гдят какво другарство съще ’ 4 — в Димитровградско се провежда ишкектнрапе
вува между младежи. Про V на добитъка против синя пъпка. На 

бързо изми- $ тиране на добитъка в Долна Невля.
1ха дните в бригадата Там 
[учих да карам и моторетка 
А след това Бистра ни по-

♦ IИ

снимката — лнжек-

:
не зная как

!
I1 някои свои познати от 

гадата, с които се бе фо- * 
>афирала. На тръгване тя 
даде една своя фотогра- 

обявим във Iнива. — В бригадата никога не 
почуетувах умора. Физичес
кият труд беше само част от 
нашата работа в бригадата. 
През това време завърших 
с успех курс по домакинство. 
Тоея не ми представляваше 
особена трудност, защото. и- 
мах осемгодишно училище“.

На въпроса, какво мисли 
да работи сега — Влаина от- 
горори:

Сега ми е — скучно в се
лото. Научих се на оня бри
гадирски живот, изпълнен с 
задължения и работа. Аз съм 
сама в семейството. Баща мЯ 
работи в Димитровград, имам 
брат, който работи в Бор, 
Ако не замина скоро на ра
бота, искам отново да отида

Тая година за пръв път 
взеха участие в изграждане
то на аЕТопътя „Братство и 
единство.“ четири девойки от 
село Долна Невля. Два месе- 

в бригадата 
„Бошко Буха“. През това вре 
ме те се измениха. Влаина 
Миланова. Анка Нацкова, Би 
стра Соколова и Кадивка Со 
колова винаги ще си спом
нят за дните, прекарани в 
бригадата.

„Няма да забравя 27 април. 
Тогава нашата бригада тръг 
на на работа. Преди това 
съвсем по-другояче си пре- 
ставях паботата. па автопътя 
и бригадирския живот. За 
мене това беше училите. Га 
ка започна Влаина Милано-'

фия, за да я
вестника.

— И не забравете да я сър 
нете. защото всяка фотогра
фия ми е скъп спомен за ня
кой другар или другарка от ( 
бригадата. ..

Анка Нацкова бе заминала { 
някъде в полето на работи. / 
Кадифка Соколова е напусна 
ла Д. Невля. Тя. паботи нлкъ

< I<
<ца проведоха

♦I
:

де във вътрешността на стра 
мата. Утре може би ще оти
дат и Анка, Влаина и Бистра 
Но за тях в Невля ще се при 

защото те бяха

5 — На главните улици в Босилеград съществуват 
няколко празпи пространства с нахвърляни камъни, саи- 
дъци и друг амбалаж, които оставят лоша впечатление 
за града. Това не би трябвало да съществува попе па 
улица Г. Димитров и маршал Тито.

о

казва дълго, 
първите девойки от селото,

из-които взеха участие в
автопътя *.гражяането на _

“Братство - единство“. Б. Н. ►
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Блаже Конески - 
новият председател 
Съюза на югославските 

писатели

РАЗКАЗ БЕЛЕЖКАна

БЛАЖЕ КОНЕСКИ Съвременен вандализъм
От 16 до 18 септември т. г. 

в Сараево се проведе Шести
ят конгрес на Съюза па юго 
славскнте

обсъди работата па Съю 
за мещду двата конгреса и 
изготви резолюция за пред
стоящите задачи според коя
то па ръководството се пала 
га пепрестаппо и във всяка 
област на дсйпостта си 
действува в духа па соци
алистическата демокрация и 
общите стремления на обще
ствения живот.

Конгресът прие отчета па 
досегашното ръководство и 
избра ново. За председател 
па Съюза е избрап македон
ският литературен деец Бла 
же Конески.

П€С€Н Миналата година при построяването на един •»- 
край село Изатовци, строителите дойдоха • начарпик

една чудна идея. Хе решиха да взема/г каменните стъл
бове от стария манастир св. Архангел при същото село и 

строеж па овчарника. Каменните стьл-

нисателн. Конгре
сътI

да ги използват за 
бове бяха прекарапи 1703 година без помощта на маши
ни- Днес, след 250 години те намериха своето място в 
постройката на овчарника. По тоя начин още един исто 

паметник бе напълно унищожен.
години черквата на село Болев- 

живолис, бе отнесена от по-

съдбата й? Аз имам самокогато знаеш 
песента че се страхувам да не навредя 

само еди* 
най-голяма близкост

манастирския - ва. когато трябваше да се раздели от 
неп и да сс помири със старческата си 
самотност. Но Петър не шс сс помири 
тока леко, в него сс събуждаше ня
каква надежда и го караше да вярва 
в себе си. в своето чудно предсказание 
и да я търси. Той не поведе споите на 
манастира, както правеше всяка година, 
ие ги поведе, за да не му пречат, 
ващото мислеше на всичко — може би 
ще си пристъпят е Богдановото момиче 
необикновени и тя и той. откривайки 
се по душа. а тогава човек трябва да 
бъде съвсем свободен, може би ще 
трябва заедно да бягат далече от род 
н роднини, къдсто се разкъсва всичко 
което стяга; може би ще трябва още 
веднага да гинат заедно, а той не 
знае, че това е най-добре. По сто сега 
се отдалечава от нейния път. Защо 
ис може с обикновени думи да пома
ми нсобнкноосността. защо и необик
новените си имат свой път и трудно 
сс срещат!

Богдановото момиче не е като дру
гите. Така му сс струва. И толкова 
много сс зарадва, чс го види само. 
Не. тя не копнее по един. от тези 
гдето са легнали на всички страни 
след ситня обед. Само той н Богдаио-

В гостната стаж на
ковах седи Петър облегнат с едната 
ръка върху прозорчето. Край него на
една скамейка лежат гайдите му. ко
ито пе спят. а емкелят пови свирни и 
иясъци, сладостни извивки за подиро- 
бедното хоро. И Петър ги измисля — 
неговата душа не спи. Пред пето на
прозорчето стои бутилка е ракия, която 
донесъл да се опис, но едва с отпита. 
Той сс отвращава от пиянството, обнча 
само онова леко замъгляване на погледа.

рическинейната младост, че имам
да А преди няколкотвърда надежда; 

е страданието на двамата ни. дол* която имаше отлична 
рой. Години наред тази черква бе изложена на произ- 

близкия поток, докато един деп това изкуство 
майстор бе напълно унищожено. Няма пуж-

не е катоНе, Богдановото момиче
Напразно Петър избръзва. Тодругите.

не 'гледа хубавия и не търси ръката
му. Никой нс го тревожи от тези тук, 
гдето плетат хорото около нея. То « 
дошло за друго, самодивско щсркЬ,
то с дошло да вземе лошите Петрови 

в които нейния образ
бъде най-хубав, а па него

вола на
на непознат
да да привеждаме състоянието па останалите исторически 
паметници в Димитровградско — на страниците на нашия 
есстпик вече етапа дума за тези паметници и въпреки то
ва нищо пе се предприе, да се спре унищожението па 
културното богатство. Така например известни суеверни 
хора търсейки “лек“ все още копаят очите на светлите 
в Погановския манастир м унищожават една живопис,

майсторство

когато душата започва да чувствува 
сама ссбс си. Прозорчето му открила 
еднообразна гледка, скръжав предел.

Пладне е. Смърчовете над манастира 
хвърят къси сенки. Горе в планината 
играе маранята над нагорещените сипеи 
В манастирския доор, под орехите, долу 
край реката, по чардаците 
къде, къдсто има сянка — е препъл
нено от налягали хора. Празни сс щан
довете на панаира. По тях се събират 
мухн. Непродадените стомни печално 
блестят на слънцето, стоят като па- 
пуспатн деца. И продавачите са хванали 
първата сянка, за да им отпочмне гър
лото. Това е уригваща почивка, слсд 
сит обед. предпладненк хора. свиркя и 
викове. Той сваля хората като някой 
пехливан, полсан с масло, кейто се 
разхожда по чзира и не се смирява, 
докато не види всички иа земята. С 
марепата като че лн трепти и загубе
ната врява на деня, но всичко това е 
така безгласно и така тихо.

Къде с сега Богдановото момиче? — 
мисли си Петър. Коя е тази сяпка от 
всички наоколо, която с избрала: кой 
с този, когото е пуснала да деля сяп
ка с пея. Или може би с сама? Ако 
е сама и тя ще копнее, ие като него 
лошо и лудешки, защото той старее, в 
тя има седемнадесет години 
нсе хубаво и жаловито като лястовица 
срещу нейната младост, а така само 
и нс за някого, защото няма прилика 
от ссбс, чс с приказно красива. Бог да 
убие майка ти, дсто те роди хубава — 
хълбок звук започва да тревожи Пет
ровата душа. научена да се обръща с 
песен.

Петър пе може дш остане тук. Взима - 
гайдите и слиза в двора. Необикно
вено е, чс сс движи между легналите 
хора. Разглежда и се колебае в коя 
посока да тръгне. Но защо да се мисли? 
Той
търся Богдановото момиче.

Ето я, изкачва сс по стръмпата пъте 
ка, делата бяла. Нещо врело к горко 
жегна Петровото сърце, като че ли го 
ногледпа с онези две черни очи, ма
кар че още е далече. Дали да отиде да 
■ пресрещне, да й проговори? Но Петър 
потрепва от обикловсиостга на думата, 
която трябва да изкаже, която всичко 
разбива и свизява. Какво да прави Пе
тър като пе може с обикновени думи 
да домами нсобикновсността? Песента 
беше псговатв дума, а кой я разбира
ше?

очи. тези очи, 
всякога ще

която тойще остави пуста тъмнина, и
Ето тп разбира неговияще л търси, 

зов н своя час. Необикновена, певежла 
длрачевш ^1, 1^01' I.'ц(Хоро в ДП I, Спата 

слънцето е зашло
— Играй, самодивска шерко на ба- 

кърнено гумно

и настъпва тъмнина.
която по своя колорит И КОМПОЗИЦИОННО 
представлява ново* реалистично влияние в среднове
ковното пи изкуство.

Нужио е още един път да се напомни, че Заводът 
за защита на историческите паметници е провъзгласил 
за исторически паметпик средновековния Погановски ма
настир (Под № 1616 от 21 септемри 1950). Провъзгласени 
са за исторически паметпици и мапастира на светлите 
Кирил и ГОлита, който сс спомепава за пръв път 
годипа. Под защита па държавата са и всички паметници 
и възпоменателни плочи, повдигнати в спомен на бой
ците от Народпоосвободятелната война.

нався-
мойто сърис I В ДИМИТРОВГРАД:

— Свири ми, ой Петре, като в пе
сента: когато засвирило гората зазвънтя 

До звънтя и ла 
аз ситно юдата

... В кино-залата, разпола 
гаща с над 
прожектират седмично два 
филма. С въвеждането на си 
иемаскоп броят на посетите 
лите чувствително се увели- 

Годишиият брой иа 
ио-зрителите достига 
лица.

ла, листата заиграли, 
треперя като лист, 
оа с нашата сватба, топа с всичко, аз 
върви по твойтс очи, прости 
моята немилост.

500 места сеТо

ми за

— Тъжно мое момиче, вземи ги за 
утеха, защото никога пече няма да бъ
ден/ толкова красива, колкото си ссгв; 
ще трлбпа ти 
а другите имат 
вени думи; само аз 
сси, но
твоето име. трябва да го крия с дру
ги имена, а без него песента с си- 
рота.

Настъпва тъмнината. Хорото сс раз
туря. Панаирът стихва. Настъпва нош 
толкова падежна за ширите жени, до
шли да молят за благослов и за плод 
п утробата. Някои грубо сс договарят 
някои пече лежат под смръчовстс както 
лежат вълци и вълчици п тази плани
на. Мрачно и звездно. Петър се изкачва 
чад манастира, сяда на чисто място. 
Къде с сега Богдановото момиче? Взи 
ма гайдите, нежно ги обхвата и за
почва да свири. Като люляк удря зву
кът в единия, а после в другия бряг- 

Простирп сс надалече 
като копнежна сладост в мрачния пре 

обажда му сс 
спуска върху земята, 

натиска я и му се струва, чс нс свири, 
а като малко дете бозае от едпа едра 

и сладка дойка. Свирете, гайди, сви
рете. тръгувай ‘ душо.

1704вото момиче ходят в този час и нещо 
той нея а тя нлкаъкп нс- КИ-

50.000
търсят
яссп лик, който тревожи нейната мла
да душа Хубаво започна този подпра- 
бед и той сс радваше, чс 
свири. . . оставаше за после. Сега сви 
ката щс му иде от сърце, защото то

ЧИ.ходиш при другите, 
тебе само оби

да
за кно-

имам за тебе пс- 
пссснта нс мога да кажа

няма да
•Р нарушителите даСъществуват всички условия 

бъдат пакагани. Обаче не е известно пито един престъп- 
за такова парушепие. По тоя начин

Всее готвеше за пея като за магия, 
черта с за необикновеното, нощта с за 
необикновеното.

села,
при основните училища, съ
ществуват културно-просвет 
ни дружества, в които чле
нува селската младеж. В 
първото тримесечие на тази 
година са дадени 48 пред
ставления, посетени от око
ло 7.000. души.

В по-големите
ник да е отговарял 
унищожение на историческите паметници при нао вече 
пе се счита за престъпление и парушителите остават не-Горсщината мина. Хората стават, съ 

бмрат сс и отново започва паиамрека 
оряоа. Петър захваща своето хоро по- 
далече, там на целината зад мана
стирската ограда, къдсто стихнало до
стигат гласовете на продавачите, а шу
мът на народа с ' като шум на река. 
Неговите гакди започват да свирят, дъл 
боко и привлекателно, и рядко-рядко 
изпищят. Тс зоват, викат някого, хо
рото вече се носи, но те пак зоват, 
викат някого, който ис с тук.

Ето го Богдановото момиче ид 
ката го домамила, свирката от 
вото сърце; слиза на 
като че ли от гората слиза самодивска 
дъщеря. Петър го гледа от далече, 
спомня си за приказката, чс от една 
самодива са родени всички най-хубави 
момичета на този свят и тази приказка, 
гой я прелива в пссси. .Иди, самодив 
ска щерко, иди играй самодивско хоро. 
Твойтс леки крака няма да газят по- 
целината, а щс стъпват по това печално 
сърце, щс извиеш най-хубавия тапса 
като по наведена целина, който само 
един ще знае, слснче мое“.

Но има един лош поглед у Петър, 
който следи намръщено и спотаено 
като от тъмница-някъдс щс сс отправи 
Богдановото момиче То се хваща ме
жду две другарки и благо поглежда у 
Петър, като че ли е разбрала мисълта 
му и покорно я изпълнява. Победи- 
телна покорност, която го кара да спу 
сне мрачния поглед, чс той се плаши 
за своите очи, печален свирач, сдии 
братец, един сипок на самодивско хо
ро. Хубав млад човек, непознат дру
госелец поема нейната ръка. .Той с" 
помисли си Петър и у него нс пламна 
злоба, а някакво горко, чс така трябва 
да бъде. Кротка и тъжна е неговата 
свирка, като че ли нс допуска да въз
никне. Осамотепа е тя сега н прими
рена с тъгата: свирете, гайди, свирете, 
тъгувай, душо. Но лошите Пстровм 
очи нс мируват, упрскватслио назъртат 
в душата му: защо се губеше в празни 
сънища, защо не идеш с гърди устре
мено към нея до онзи миг когато гър
дите ще се докоснат, защо не сруши 
венчко зарад лсобикновспостта, да за
бравеше дом и име, чест и спокой
ствие, пуста паяжина? Защо я оставяш 
от един път да стапе жена, снаха, зъд 
ва. стърва, вуйна, защо не я спасяваш

паяазапи.. -
Тоя съвременен вандализъм трябва да се прекра

ти! Отговорните фактори не трябва да наблюдоват това 
явление със 
рата, че
паметпици няма никаква вързка с религиозните убеж- 

хората. Едпа такава заблуда може само да

ЩС Ксл-

скръстепи ръце. Нужно е да се обяспи на хо- 
запазЕапе (или унищожение) на историческите

★ депия па
доведе до нови унищожения на културните паметници 
в нашия край.

.. . През 1961 год. самодей
ният театър „Христо Ботев“ 
се представи с три премиери 
и един сценски рецитатив. 
Театърът е гостувал в Ба- 
бушница и в други селища.

на клисурата.свир 
етро-

псговия зов. дсл. „Свири, Петре“ 
някой. Той сс Ние можем да се гордеем с нашето историческо 

минало. Нашият край е богат с исторически паметници. 
Някои от тях още не са достатъчно проучени и ни остава 
да запазим това огромно културно наследство за идните

Й."
щс ходи иа всичкн страни, той

Б.поколения.

Босилеград

Кинопредставления в октомври
„ИЗСТРЕЛ В НЕБЕТО“ на репрезентира унгарската киномато- 

графия на фестивала в Кан. В него се 
разказва за любовта на работник и х^а- 
ботничка в Будапеща през стопанската, 
криза, за недоразуменията и за прелъ 
стит тслството на един фабрикант към 
работничката.

Той Ъщс ведпъж обърна поглед към 
нея, ечепва я така. както приближава
ше. Бог да убие майка ти, че те 
хубава, пак прозвучава в него 
бог да благослови тази твоя майка, 
гдето тс роди толкова необикновена и 
хубава, за да горя и страдам по тебе, 
аащото тази болка е сладка и без нса 
«оят живот би бил пуст. Аз горя като 
запален бор в нощна плапипа.

В средата на своя живот Петър за
живя като със своя същност с един бял, 
непостижим образ. Колко е срамно това 
да го знае някой Друг! Върху него 
никога не бс паднал зъл упрек. Зачи
таха го, беше добър татко, имаше дъ
щеря върстннца с Богдановото момиче, 
а топа му дойде като болест. Ако зна
еха само какво мисли той, умният, ка
кво поен в душата си, за какво с* 
шепне когато е сам и когато до смях 
му изглежда истина, чс една бяла, 
кротка и трепетлива ръка докосва рамо 
то му. Тогава той приказва със сво
ята любов, която най-близко почувству

кино .Балкан" в Босилеград през 
месец октомври щс играят три хубави 
филма, ползващи сс с голяма попу
лярност между нашите и чуждестранни 
те зрители.

На 7 и 8 ще

В
родн

Не,

югославският 
производств 

на УФУС. В този филм сс разказва как 
един партизански поручик, завръщайки 
сс след капитулацията на Германия у

играе I
В НЕБЕТО"филм .ИЗСТРЕЛ

„ЖЕЛЕЗНИЧАР“
На 29 и 30 щс играе най-хубавият 

филм от репертоара през този месец — 
италианският филм .Железничар", кой- * 
то навякъдс привлича извънредно вни
мание и пълни кинозалите. В него се- 
разказва за живота на един италиан
ски машинист, чисто семейство из
питва трудностите и кризите и сс раз
пада.

Този филм с дело на известния ита
лиански
Други известни 
на киноизкуството.

дома
пепелище. Един четнишки 
изклал семейството му и запалил къщата 
му. Търси го навсякъде, за да му от
мъсти. но нс може да го намери. Ко
гато среща неговото семейство, той нс 
може да извърши отмъщението върху 
него.

Този филм предизвика 
между чуждестранните зрители

мястото на своя дом намира 
комендант

интерес и

„ЖЕЛЕЗЕН ЦВЯТ4* режисьор Пистро Джсрми и.~ 
италиански майсториНа 14 и 15 щс играе унгарският филм 

.Железен цвят", който през 19 58 годиМ. Петров:

Останки от едно укрепление, намиращо се на г- 
мрътвината и Углярсви. близо до село Градине, са били 
дина. Дали е същото топа укрепление или не, нс е известно.

И. НПКОЛНЧ околийско управление, митница и прогимназиално училище В 
лекар, нито аптеха.ТоЙ имал 1074 жители.

След Първата световна война Димитровград н 36 околни 
падат на Сърбма През 1923 година той кмад 3.311 жители В 
• реме имало само сръбски училища и то: да. основни, аанаатчийско 
и гимназия, както я едно куртурно-просветно дружество с 
ската буржоазия не призна националните права на това бълга 
През 1926 година Цариброд имал 417 семейства с 
които 163 семейства

една височина помежду
града нямаловидими до 1924 го-

Хайдутитс се явили в резултат на тежкия робски живот на народа 
турско робство. Вероятно заради това френският посланик при Портата 
Приет, когато пътувал за Цариград още на 9 октомври 1766 година в

села при-
града по товаПОГЛЕД В ИСТОРИЧЕСКОТО 

МИНАЛО НА ДИМИТРОВГРАД
под
Ссн
Пирот намалил багажа си на 11 кола и по добър път пристигнал рано в Сари- 
барак, което ще рече Цариброд, и там в един хан пренощувал, ■ след това 
тръгнал за Сливница. Хайдути имало и в Драгоманското дефиле. През 1786 
година през Димитровград минала и свитата на английския посланик, на връ
щане от Цариград. В свитата бил пътеписецът Савиар Лузинан. който забе
лежил. че минали опасната Ежевица и пристигнали в Цариб 
турски и 60 български къщи, с две кафенета и два хана.
Цариброд тогаш сс отглеждал ориз.

училища 
читалище. Сръб- 

зреко малцинство. 
2.250 жители, от

—г сн;сс.м.т,н,Г„д„о""'*лк
и Ч” г°дкна идвали от Пирот (53 семейства), от Нишавска околид 10 от 
Царибродска околия 119 семейства от 31 село. от България 66 ссмяйс“. от 
5 3 села н от Македония 6 семейства от три села Чувствително би ял 
м.то па население от близките села. Например ЧуВСТВИТеЛНО било 
ДОЛ к Бачево се заселили в Цариброд по 5 семейства, 
семейства от Петьрлаш и Одоровци. 7 семейства 
ЖН. » от Радеина. ц от Желюшж

около

заселници
д. селище с 30 
околоността нав°

(продължение от миналия брой)
Към края из 1700 година в твърде лошото соло Цариброд 

« мкого усилия през планина Ежевица и свитата на австрийския цзр 
когато сс връщала от Цариград за Виена. В свитата се намерил и бенедикатанския 
опат Симпсрти. който описал това пътуване.

приижда-
от Каменица. Славния. Гоии 

, по 6 семейства, по 6 
от Изатовци. е от Гуленов-

™ .:т™. "• » —»
дрввлкяк 36 семейства. Тога,, имало , Цариброд к 
мейства, които били старо население 

След Първата

През 19 век Димитровград подобно на съседните му крайгранични град
чета доживява ммогобройни опустошавания и бедствия. Турското царство сс 
разлагаше Локалните турски власти своеволно и безогледно ограбваха поко
реното население. Всички турци в Цариброд, като привилегировани 
събирали десетъка от околната работна земя. Особено слсд 1840 година те 
започват да сс явяват като господари на тези имоти. По-късно местото насе
ление изкупувало тази замя и я обработвало самостоятелно. Когато 
през 1864 година населили в Димитровград черкезко 
известна част работна земя 
Мъртвица" го дали

пристигнала 
Леополд I,

засед-спахии.
Тържествено било минаването на австрийския посланик граф Дамян 

фож Вирмон прев Цариброд на 21 май 1720 година, който стсд Австро-гур- 
ската война през 1718 година пътувал за Цариград да ратифицира ммровния 
договор. Според бележките на секретаря на посланика — Корислкус Дриш, 
свитата се състояла от няколко стотни разкошно облечени хора. които трябвало 
на турския дворец да покажат блясъка и богатството на страната победителка. 
Свитата отивала от Виена преа Белград и София ва Цариград. Като охрана със 
свитата пътували 1500 конници и 200 пехотинци. Още от Виена свитата

и 1920 година са 
около 20 цигански с#-турцит*

население, те отнели 
заедно с гористата местност в града.на християните и 

на черкезите. Цариброд тогава 
от които 40 били черкезки, включвайки и

световна война икономическотосс променило значително. Дългогодишното 
термалните сили на народа, намиращ 

ч Сърбия. Работническата

състояние 
воюване бе

. СС в състава на България и воюващ против

б—- ~~ски °т "
София, без да прекъсват нелегалните
ха към Пирот и Ниш, „г 
Всликосръ босата буржоазия 
тарско население и сс 
литически 
избрани

иа насслс 
изсмукало ма-

имал около 150 ъкщи, 
една нсдостроена джамия. Оста

налото население било турско и българско През реката, покрай корсняшкото 
население на Углярсвитс. които съставлявали 14 семейства, имало и три хана 

70—80 ясла. Пред Сръбско-българската война, турцитс 
| население в Цариброд защото били огорчени 

бунтувало. Бошибузуци и 
харамии пресрещали мирните селяни по пътищата, ограбвали ги и изнасилвали 
женската челяд и под форма 
и всичко друго, което могло да сс отнеся. В село Градини, както и в Цари
брод. своеволните турци накарали няколко девойхи да играят 
Когато през време на войните сс отсслили заедно с черкезите, 

дошли селяните от Псгърлаш. Радсйна и Болсв дол, както 
брой пиротски занаятчии.

След Сръбско-бълга реката война 1177.' когато сръбсккт, 
бодкля Трън и Брезник. Цариброд едно време бид околийски център иа околии 
Височка. . след то,а с Берлинския конгрес бил даден на Българи, 
в нейните предели все до 6 XI 1920 година, когато с цялата 
околията влязъл в състава ка Кралството на СХС. След 
състава на младата българска държава Цариброд значително се увеличил ■ 
вапочнал дв напредва бързо. Братоубийствсната сръбско-българска война пт». 
1885 година подействувала разложително и още повече изострила политическа 
отношения между управляващата буржоазия на двете страни, заради ката 
българската буржоазия влагала значителни материални средства за изкуствено 
шо»диган. иа жизненото равнише на населението от този край Свъозпам#™ 
Цариброд с железопътна линия през 1888 година Допр«^ло заЧПличс™ 
на размяната на материалните блага между селото и града и още повече 

модерното занаятчийство. Покрай бакържиите за
чита. грънчарите и хлебопекарите в градчето поникнали в главната 
дюкяни на дърводелци, обущари и редица кърчми. Слабо развитото 
и лозарство зпочнали да 
гадя. На петък —

нието

тръг
нала тържествено. Начело върваяла група стражари, стрелци, музиканти, бара
банчици. а зад тях много конници и тръбачи в жълти кадифени дрехи, 
червени наметала и с шапки, украсени с бели пера. След 
жащитс. Между тях имало готвачи, лекари, секретари, певци, живописци, турски 
преводчици, придворен маршал, знаменосец и царски рицар, който в дясната 
ръка държал в бял, със злато обточеи калъф царското писмо за султана. След 
тях яздели свещениците, лекарите, витязите и най-сетне

с конюшни, с около 
йздевстелствували българското 
срещу българското население.

ги експлоатираха, 
от споите събратя в

пр™„зйп, " ГсГо.™;“'н” ДП’Т° то'и°хрпй!
националната свобода на местното бъл- 

И културни м ГО претопи. Въ, всички ПО-
чиновнич^Г СДСНИЯ И ■ ЦеЛИ” вв“«™«* 

отричаха най-основиите 
бранлваше 
Това

с дълги
тях яздели слу- косто навсякакде сс

ца реквизиция отнемали храна кола. добитък
яздели: царският

живот въвеждаше 
политика 

малцинство, за-

голи пред тях. 
на технкта 

и значителен
посланик граф Внрмонт. загърнат със скъпоценен испански плащ, неговият 
телохранител, група музиканти, соколджии. готвачи, осем натоварени хатъри и 
войска, която го охранявала. Когато на 26 юни 1720 голина наближили Ца
риброд ■ огласили своето пристигане с тръби и таламбаси, пред тях излязъл 
турският комендант на града Мехмед с група конници и приветстваувал при
стигащите, като след това яздел до колата на посланика все до Цариброд. Този 
ден преди обед граф Внрмонт отпочинал в своята палатка, а след 
тръгването (за Драгоман), по иареждение на Мехмед била устроена вее 
двама млади и
Дриш ие пропуска Лл забележи и други подробности от Цариброд: два моста.

вторият дървен, нисък и широк, по 
от пехота и конница. Царибродчами 

жители тогава били освободени от държавен данък поради заслу-

кадри. които със своята 
права на българското

положение ^принуждаваше населението'в”,*' Д°РИ " * Ресори
- н да сс г^елва в СърбилТлч ^ Д°“°“'ТС

шистна п" Вр'ме ,,а В-гората световна войн.
Цариброд и о^нос^му к .Т.о.Та™""0 "а гсРманнците освободиха 
ритории. бленуваха за тоайнотл настъпление, като заеха и сръбски те-
гария В краткотрайно™? » ^ ОСЬЩССТВЯ8анс на велика санстефанска Бъл- 
политика по отношение Сръбския и^од“"''” ” п1,0”сжла1а Р5”«шистк.

пслрУ™8 и с другар* ти1°
сгоо^о™ ,И “ "-ВЯТ

— ив правилната«тичесхата „а,™, на Югосл,.1м 
" ?““ИТРОВГР»ДСХО активно участвува в 
общво“ “ СТТ>°“ соцнвлнаъм.

шовинистическа 
националноимения

иа печалба си. да отив8
дач емигрира в България.

окупатореките воиски на фв-и останая 
територия на 

година, »
обед, преди

ела програма:
голи 1хсхливани, намазани със зехтин се борили пред него. 1878

•дмя висок и тесен от дялан камъх; 
който могли да минат двойни редици 
като турски 
пете.
ската война -нападнали с мотики, съ

Югославските 
на чело, освободиха 
тализма отнеха 
изграждат нов

властта срушкха капи- 
-1 страната и

показали спрямо султана, когато през времето иа яветро-тур-които
Йна нападнали с мотики, сърпове и вили австрийската войска на Пико- 
близо до Драгоман и я разбили Комендантът Мехмед получил -упра-

па социален 
Благодарениеломи пи

вата на Цариброд при условие да го укрепи. Затова с налагане на ангарня 
направил в Цариброд едно укрепление — паланка. — загря-

леко въоръжени 
шосето и преследвали хайдутите. (Хайдути 

на XVII столетие била сс прочула 
хайдути с войвода Гохчо от Главаковци). По- 

на едно евангелие в село Бусинци

марксистко-ленинска
по отношение политика на Комуни 

въпрос народът 
и извоюва пра
на югославската

развило търговията и
националния 

народната революция 
равноправен член

и други даждил 
дена с як палисад. в която се улицанастанали турци-беклии катоземеделие

.........  и пчелрството сс изди-
п озарен ден населението пристигало в Димитоовгеая н. 

паар. а с влаха „„„стигал* тт-рго.сяи „ътгасии „ търговци. ГралчстГ^™ш"
и е ц- мах 11а“ В^иГТй"’ ^ ^ * ^а ^ „ВХВ^Тш.-

и махалв* Чуй-петъл. Йовшино махала, Хаджи Димитоова я
«„«, махал,. Пряз „дина. Цариброд хато о^ийсхГ^ " Ч"‘

конници. — които патрулирали по
Още към края

западат, а животновъдството За пръв път в 
малцинство се освободи 
политическото

Днес той

имало много по горите, 
дружината 
строяваното 
черковеп летописец така: 
Зло в иде род християнски".

национално 
от национално

на знеполските
глоатация иутнетяване.това укрепление записал

.Тая година градеше се Ниш. Цариброд, Сливница говори, чете 
комуна и

и пищя на сой м,йчкн 
повече от

и управлява език. Живее и работи 
петнадесет години се ползува от

в своята
център имал плодовете ка своя труд.

(край)
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Океани на МарсV НАС и В СВЯТА
ЗЛОБОДНЕВНАМарс не е вече 

известна
толкова не 

планета, колкото 
беше до неотдавна. Много от 
претггсложенията на учените 
за него са отхвърлени зави
наги. Понеже и с най-съвър 
шепите уреди и научни ме
тоди не можеше да се уста
нови присъствието на водни 
пар{и в негвата атмосфера, 
,учените

Шк* ш
Баща съм на ученик,- 

Димитровград. Гимназист, 
ки ми завиждат какъв хубавец имам.

С жена си лииаги 
успехите му. Особено 
гато преди известно време синът търже 
ствено нж каза:

— Татко, аз съм 
най! 7

Бързо летяха дните .на 
мъж. — всич тември. Нашият срелсц п

от гимназията в слънчевия сеп- 
реди обед оти

ваше па училище, след обед ще се за- 
че понякога, а вечер обезателно отм- 

- ваше на стрелбището . . .

предполагаха,
Марс е напълно безводен 
или твърде беден с вода. Оба 
че съветският учен Виктор 
Да видов сега твърди, че на 
М-арс има приблизително тол 
кова вода, келкото и на пла
нетата Земя, а може би дори 
и повече. Той казва, че под 
дебелите пластове от

че
се радваме на 
се 39?аляах, ко-

Но. от известно време той пак за
почна да закъснява след десет часа. 
По решение на жената бях опълкомощен 
да отида в клуба да видя как напредва 
нашият син . . .

член I Поз-

Нс зная, синко — отговорих му. 
• • • на стрелковото дружество в Из улиците иа града нямаше жива 

Пусто беше и в ..Балкан". Но.
деца поглеждаха 

завсската на прозореца. Поназър- 
аз . . . Вътре както в кошница:

града.
Почувствувах се горд. Ето виж, имам 

вече син, който освен уч от
учи на други полезни работи. Припом- ,,1Х * 
мих си за дните, когато мечтаех да 
занимавам е някой спорт, но за' 
нямах възможност. Просто му 
дях, и просто си казах, че други вре-

душз.
пред клуба няколко

лед,
покрит с прах, се намират 
океани, чиято дълбочина до 
стига вероятно 15 до 20 кило 
метара.

На снимката се вижда как 
Д-авидов проучва снимките 
от повърхнината на Марс.

илишето се

се възрастни, млади, ученици, работници
това 

позови* заболи очи в нещо на средата, а от 
ореме на време пешо повтаря „так . . .

. так ..." В другата стая група

' “------------- ------------

Покрай успехите б 
делското производство сми- 
ловската кооперация „Побе
да“ обърна голямо внимание 
и на овцевъдството. Тая го
дина е построен модерен ов-

земе- чарник край селото 
ност 400 овце. Освен

с мощ- 
помеще 

ние за овцете, овчарегихът 
разполага с квартира

ла да построи още ДЕа овча^; 
ника за около 800 овце. По 
този начин производството 
на мля^о и млечни произво- 

■ дения значително ще С^оде
за ов

чарите и други помещения. 
Кооперацията е запланира увеличено.

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА

Извънредно
помнене

от които половината (154) 
прожектирали само немй 
филмове■ ..

. . . Медицинските учени 
считат, че здрав човек ежед 
невно трябва да внася в ор
ганизъма си около 6 грама 
готварска сол . ..

. . . Бученето на големите 
водопади обикновено се чу
ва на голямо растояние. Та
ка например бученето на 
Югасовия водопад в Бра
зилия се чува на 20 киломе 
тра разтояние...

ра и луната, тогава може да 
се види с просто око като 
голяма звезда.

Въгленните влакна в тази 
лампа се нагорешяват до 
7.5000С, т. 
слънцето, чиято повърхно
стна температурата е 6.0000.

Диаметърът на тази лампа 
е цели два метра.

9

.... Известният английски 
гисторик Томас Меколи (1800 
—1859) твърде лесно учил и 
имал силно помнене: било 
достатъчно да хвърли 
поглед, за да разбере съдър 
жанието на цяла страница, 
а когато прочитал някоя гла 
ва от книга могъл дословно 

.да я повтори. Като се обза
ложил, Меколи само за една 
нощ научил наизуст „Изгу
бения рай“ от Милтона .. .

.. От всички езици най- 
много падежи (52) има таба- 
саранският език, употребяван 
в някои краища на Кавказ. 
В лаския език (също на Кав 
каз) има 48 падежи . ..

е. по-силно от Човек - автомат .^Но за тоя успех на моя сив разказах 
и в предприятието, а преди да заспя, 
виждах сина см като проявил се стрелец 
■ сънувах, че е на едяо състезание и си 
хиляди зрители му 
Баща нали съм . . .

По едно време синът започпа да за
къснява.

— Тоя наш стрелец, обръщам се към • 
жепата, нещо закъснява, май тук има 
иещо . .

— Тя винаги с твоите съмнения — 
тръсна тя — зная ти слабостта — ти см 
консервативен баша . . .

Друга вечер, синът пристигна много 
гьспо. Очаквах жената първа да ззго- 
порп, но тя мълчи и все към мене 
блещи очн . , .

— Синко, ти нещо такова . . .
— В стрелковия клуб бях, ме прекъсна 

той, по нс сс безпокойте, 
реши от утре да работим 
десет часа, така 
идвам . . .

— Конссроативсц — изсъска жена ми — 
виждащ ли, че и там има хора които 
мислят. По късно, когато членовете 
овладеят тази вещина, ще намалят вре^ 
мето . . .

хора облегнати па масите изучават ве
що, другите внимателно наблюдават. 

Каква сериозност у младите хора — 
казах — и просто се засрамих, 

ръкопляскат . . когато мс жегнаха думите на жената — 
консервативен ...

Един швейцарски инженер 
на име Петер Щер работил 
цели десет години, докато 
конструирал един робот, кой
то има много положителни 
качества. Този робот или ка
то популярно се нарича чо
век-автомат може да движи
главата и ръците си, да се 
движи, да танцува, да пуши, 
да пие и дори да свири на 
устна хармоника. Освен това 
тойумее да отваря и затваря 
очите си, „говори“ няколко 
езика и отговаря на въпроси.

един
Но нсй^с реших да вляза вътре, По- 

обтегяах дрехите и застанах до вра
тата, защото напред тежко сс влизаше. 
Дим от барута, 
стаята на клуба. По пода хартии, угар
ки от цигари, прах. Потръсих с пог- 
ИСД сина ся . . . Няма го . . . Погледнах 
в другата стая 
се върнах в първото помещение и то
гава забелязах как синът умело удря 
билярдните топки. Шях да загуби рав
новесие, но удържах. За щастие беще 
край на играта.

Експлозия
върху

Слънцето

всроятло. пъплеше и*1

и там го пяма. Пак

Той плати ла де-Най-голимата журния за петдесет минути 150 динара 
и си тръгнахме в къщи.

— Синко, какво работиш? . . .
— Нищо. каза той, стрелям е биляр

дния так. Топа е първият дял от обуче
нието. След това започваме с пушка . .

управата 
само до 

че по рамо ще си
Неотдавна върху слънцето 

стана огромна експлозия, 
която обхвана пространство 

"15 пъта по-голямо от по
върхността на земята. Това 
явление откриха съветските 
учени чрез своите наблюде
ния.

Тази експлозия с право 
може да се нарече гигантска. 
Не е само въпрос за повърх 
ността, която тя захвана, но 
експлозията по трайност бе 
продължителна. Именно, та
кива явления не са редки на 
Слънцето, но обикновено 
траят 10 до 30 минути. Тоя 
път обаче експлозията е про 
дължавала пълни 82 минути. 
Такива явлиния на Слънцето 
предизвикват последствия и 
на другите планети от Слън 
чевата система, па и на 
Земята. Резултат на това са 
магнетическите бури, които 
предизвикват промени на 
времето, смузценията при 
распространение на радио

вълните.

лампа
И тогава вкдях, чс наистина съм кон

сервативен баща . . .на света.... Гуслата, която се счи
та за наш национален ис- 
трумент, е пренесена от За
падна и Средна Азия, къде- 
то съществува в същия вид 
и има същия звук ...

. . Първата аптека в Чер
на Гора е била открита през 
1876 година ...

Вкдсп КЛОПОТАРОВ

Един учен направил специ 
ална електрична дълготрай
на лампа от две милиарди 
свещи.

Когато тази лампа би била 
поставена на височина от три 
десет колометра, тя би свет- 
яла като луната когато е 
пълна. А когато тази лампа 
би се намирала на същата 
височина, на която се нам и-

ПАК СА ОТКРИТИ ВИТАМИНИТЕ
Съществува предание спо 

ред което гъски са спасили 
Рим, защото със своите обе 
спокояаващи крясъци преду 
предили римляните за опас
ността от неприятеля. Дали 
това е точно или е само ис
торически анекдот, не мо
жем да твърдим, но че ко
кошките са спасили човече
ството от много теж>™ и о- 
пасни заболявания това е не 
оспорим факт.

През 1893 година на о-в 
Ява живеел младият холанд 
ски лекар Ейкман. На остро 
ва върлувала болестта „бе- 
ри-бери“. Тя унищожавала 
и хората в Китай, и в някои 
области на Южна Америка и 
Африка - навсякъде, където 
жителите се прехранвали с 
ориз.

Ейкман се опитал да се 
противопостави, на тази опас 
на болест, но напразно. Но 
затова внезапно му помогна
ли кокошките.

Един ден лекарят забеля
зал. че някои кокошки се 
разболели от болестта „бе- 
ри-бери“. Следейки разви- |

тието и появата на болестта, 
лекарят дошъл до заключе
ние, че кокошките се леку
ват като се хранят с оризо
ви люспи. По-нататашните 
изследвания му показали, че 
когато на ориз се добавят 
люспи, това има положител
но действие.

Сега се поставя въпросът, 
какво съдържат люспите на 
ориза, когато имат такова 
лечебно дейстЬик»? На тоя 
въпрос отговорил полският 
учен Франк. През 1912 годи
на успял от оризовите люспи 
да отдели лечебното веще
ство. Така получени . вита
мините.

По-късно учените изследва 
ли материята, която помог
нала при лекуването и от 
други заболявания и я от
крили в прясното зеле, лимо 
на и другите видове овощия 
и зеленчук.

Откритието на витамини
те имало голямо значение за 
лекуване на много болести. 
Затова учените от цял свят 
търсели и откривали технита 
полезни лечебни свойства.

.. . Първобитното значение 
„човек“ е билона думата 

„дете на обществото“ . . .
. . . През 1932 година в 

Югославия' имало 338 кина,

Шега »на човека от Марс«
шосето се насъбрали около 
400 души, което ще 
всичките жители на селище
то. От „човека от Марс“ оба 
че нямало нито следа, 
пристигналите 
всеки от пристигналите „мъ
дро“ отговорил: „Знаех, че то 
ва е измислица, но исках да 
видя колко глупци вярват в 
това.“

Неизвестен сподавен глас 
изненадал жителите на ед
но малко селище в държа
вата Минесота с необикно
вено поръчение по телефона: 
“Аз съм човек от Марс! 
Който иска да ме види мека 
излезе тази сутрин в 9,30 ча 
са на съюзното шосе номер 
две“. •

В насрочения час покрай

каже

Иа
репортьори,

До преди няколко месеца край училището в Долна 
Невля имаше хубава градина цветя и пейки. На това мя
сто сега се строи новата сграда за училището. Остапала 
е само тази стара пейка, която пазят като куриоз поради 
умелото й решение при изработката. 9
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ЗА НАШИТЕ ДЕЦАТзратстбо
Определяне точното 

положение на Земята
Октомври /

Ти дойде оъс жълтите лист» 
пръсна в браздите семена, 
а пък тъжпата гора заля 
с зла/гпа, хубава боя!

в има голяамо зиачение в днеш 
ракетна и космонав- 

стка епоха, 
а Горки е построена специал-

масаНеравномерната
тялото на 
други 
ложението 
ведно с 
широчина. Точното определя 
не положението на

натаЗемята и редица
За тази цел в 'явления променят по-

Когато Райко се върна от той 
къщи е храната, седна близ
ко до нас. Чухме как детски 
важно разказва на куриери 

11 те за своята среща с баща

На нас. учспиците донесе 
много мили радости,

О не се отделяше от бри- де от бригадата. . . — хълца-1 
гадата. И сега преди тръгва- ше Райко ппез сълзи.
не стана цял скандал. Авдо ми пошепна, че в Пе паучи ни пова песен

ГИ Ще МИ»?ажеш дали тата офанзива Райко бил е- чудни, топли разкази... 
ще отивам на Маевицп или дин от иай-хртбрите бомба- 
не! — чух сърдития му, цо 
още тънък детски глас.

на земата ос, 
това е географската на станция, където е инста

лиран огромен сзрнит-теле- 
скоп. С помощта на този зе
нит-телескоп се наблюдават 

най-близки

Земята
му.

на бригадата. Решихме да и тетрадките напълни 
го поведем и сега.

— А можеш ли дд ходиш

ши> „Когато ме видя старият, 
, изплаши се и не можа да про 
( дума. А пък аз му рекох: 
„Смърт на фашизма“, стари!"

светлидвете
звезди, които минават през 
зенита и по този начин ви-

о много труднички задачи, 
ала ний ще ги решим,

— А кой друг. аз съм де- 
сетар — говореше десетаряг Райкане? 
на куриерите на щаба-и аз Незаслужена 

слава на Ватерло
— Как да не мога — отго- като работни косачи! 

Мълчи, нещастнико, ще отговарям за тебе пред щаба. вори той и все още хълцаше.
’ те чуят четниците и ще те И на тебе да не намеря кои.
1 заколят като пиле. „А аз се
> смея и му думам: „Хе. Мой ки ще вървя с бригадата! —

4 стари, да видиш ти нашата викаше Райко.
Ще изостанеш някъде, бе, 

усташите ще те хванат и Ще 
те заколят, вразуми се!

определинаги може да се
положение на Земя-— Не може! — обадиха се т“ Дойде съо жълтите листа, 

няколко куриера. — Все се пръсна в земята семена, 
катери на конете от обоза, 
които и без това често падат.

— Ето ти моя кон и язди 
— казах на Райко — а кога
то стигнем на Маевица, ще 
Видим какво ще правим с 
тебе.

На Райко повече и не 
трябваше. Главно е, че с бри 

Доведоха го при мене и аз гадата отива на Маевица. а 
почнах хубаво да му обяснил там. ех, в нашия партизан- 
вам. че за «его е иай-добре 
да остане в Шековичи, до- 
като оздравее, а след това ле 
сно Ше стигне бригадата. че ванаги 
ГТък и ние няма да отидем 
през белия свят. Източна Бо

Iточното— И не ми трябва. Пълзей
та.Във всички истории и в 

книги е записано, че
а пък тъжната гора заля 
с златна, хубава боя! други

битката, в която е разбита НЕРВНА СИСТЕМА 
Напалеоновата армия е ста
нала при Ватерло. Въпреки

Стефан Николов
,1 НА РАСТЕНИЯТА— Кого да заколят. А то

ва? — и Райко показа бом
бите. които висяха на пояса. ПТИЧКИТЕ И ГОДИШНИТЕ 

ВРЕМЕНА
които готова има дани и, 

ворят, че тази битка е стана 
ла иа други места и че ис-

Американският учен по ( к 
ядрена физика Рон Хабард ( к 
след многото опити стигнал ( 
до заключение, че и растени , „ 
ята имат един вид примитив 
на нервна система. Някои от 
своите опити той показал и 
картино — като например в 
един домат, намиращ се на 
стъблото, била забита игла.

му.

торическата слава на Ватер
ло е незаслужена. Така на-

Щом настъпи пролетски живот има много нена
дейни обрати, и Райко бе ка- птичият им лет 
то стар партизанин убеден, 

е най-трудното Iпример в първите германски 
записки тази битка е забе- 
лежена като битка при Бел- 
Алианс, а във френските ен
циклопедии като битка при 
Мон-Сен-Жан.

разнежва душите 
на целия свет!за него.

Помогнах му да се качи на 
ксня. Седна на седлото, ва- 

Райко. както и миналата жно стегна ремъците за саб- 
година на Романия, наведе ята, опита се да досегие зен- 
глава, а ст очите му потеко- гиите. наместени за много 
ха сълзи. по-дълги крака и, смеейки

— Хайде недей да плачеш, се дяволито, каза: 
ти си стар бригадир.

Дойде ли пък лято 
те напускат ято, 
намират се всички 
по гнездата птички!

сна е малка.

В романа „Клетници“ от Стъблото е свързано с един ▼ 
Виктор Юго за тази заблюда специално конструиран гал- ♦Пристигне ли есен 

птичката песен 
престава Да пее. 
а гората печална пустее.

ванометър, който показва 
„Мон-Сен-Жан бе бомбар- конвулсии, подобни на 

диран, Угумон запален, Па- 
нелот също запален, Плаксе хората в моменти на опасно- 
но също така. В Ла Бел-Али ст и страх. Рон Хабард има 
анс се срещнаха двама по- намерение да обработи си- 
бедители, но всички тези ме- е тема „на ботаническата
ста останаха почти неизвест- психология“, защото предпо- 
ни. Славата остана на Ва- лага, че селските стопани ще

постигат по-добри резулта
ти ако знаят „настроението“ 
на своите растения.

пише следното:— Още трябва да ги отпу- 
— Не плача за това. че... енл, къси ми са. 

но ми мъчно. В Петата офан (Откъс от книгата „Записки 
зиЕа аз бях десетар на бом- от освободителна борба". II 
башката десетина, а сега хай

оне
зи, които се забелязват ггри

книга) А през люта зима 
с бялата премяна 
само врабче прелетява 
с гаргата голяма!КОГАТО НЯМАЛО 

ЧАСОВНИК
I

Милка Пантева уч-ка VII кл. 
Божица терло, макар че това място 

не беше поприще на борба
та“.

Преди повече от 2.000 го
дини хората макар че няма 
ли часовници — леко нами
рали изход. Сутрин рогът 
събуждал войниците, а пете 
лът гражданите“, я през деня 
не било трудно да се опре
дели времето по слънцето. 
Но и тогава хората често 
пъти чувствували, че часов
никът е необходимост а не 
лукс.

Съдиите например не мо
гли да работят без часовник. 
За да не продължи гледане
то на делатд прекалено дъл 
Го Есеки е имал определено 
Ереме да говори. А зя това 
бил необходим часовник.

мислил си Марко. — Нима 
може въобще и да не дойде!“

На Маркд било трудно да 
говори, а обвинителят доказ
вал, че той бил убиецът. Ези През ливади и поля 
кът му се вързал от ужас тръгнала е есента, 
като видял как водата капе 
от клепсидрата. С всяка кал 
чица надеждата за спасяване 
намалявала, а Юлий още не 
се обаждал.

Едната клепсидра се вече 
изпразнила и втората започ 
нала, но тогава станало не
що чудчо. Капчиците започ
нали да падат полека и и но 
го по-бавно от по-рано.

У Марко отново се събуди
ла надежда. Той специално 1111111111111111111111|||||||||||||||1Ш1|||||Ш||||шт|||||||||||||||||||11 
разправял нашироко за род
нините си които били честни 
хора, за баща си и дядо си 
и баба си. Бил започнал ве
че да разказва и за племени 
цата на баба си. когато обви 
кителят, навеждайки се над 
часовника, казал:

— Някой хвърлил камък 
в часовника! И затова винов 
никът говори не две, а най- 
малко вече четири клепсидри

Марко побледнял. Но в съ 
щия този момент многобгюй 
ните зрители се померили и 
сторили път на Юлий.

Марко бил спасен.
А кой е хвърлил камъка 

в клепсидрата?
В приказката за Марко и блок?

Юлий няма нищо 
А какво мислите вие 
же би това е направил съди 
ята като се съжалил към не 
щастния Марко?

По М. Илнн „Разкази за 
предметите“

♦ ЕСЕН♦I Как да подвържем 

вестник или списаниеа вятърът тихо пее 
тъжни клоните люлее ...\ ►

!
А децата с горда радост 
тръгпаха в школото 
от безбрижната им младост 
екваше селото!

Често пъти искаме да запа 
зим и подвържем годишни
на от някое списание

На любознателни-

ките да с съвпадат. Листо
вете ушиваме с по-здрав ко
нец..

Задния ръб намазваме с 
туткал и поставяме списа
нието на ръба на масата. 
Отгоре поставяме дъска, ка
то стягаме със столарска 
стяга. Ако нямаме такава, 
подобна, можем да поставим 
някакъв тежък предмет. Спи 
санията трябва да останат , , 
така все до тогава, докато 11. 
не исъхне лепилото. Кори- I > 
ците ще изработим от по- I» 
мека мукава като ги приго- < » 
товяваме в зависимост от 4 
броя на листовете. На- ♦ 
мазваме повторно с лепило 4 
ръба на списанието постав- 

да засъхне. От горната 1 
страна, където трябва да У 
отваряме листовете правим \ 
браздичка, но не 
щого тогава бързо се скъсва А 
корицата.

или

Iвестник.
Вецков Славче уч-к VII кл. те помогнем да си под

вържат например „Брат
ство за нашите деца“.

Всичките броеве най-на
пред
виваме през средната 
линия, така че ръбовете да 
са подравнени, а листовете 
да влизат точно един в друг. 
Не е практично да се подвър 
жат повече од 30 до 40 ек-

ос. уч-ще Долна Невля

Древните гръцки и римски 
съдии използвали прости во
дени часовници. Това били 
съдове, които имали малък 
отвор при дъното, от които 
водата изтицала приблизител 
но за четвъртинка от един 
час. Воденият часовник на 
гръцки се наричал „клипсид 
ра“. Затова когато искали да 
кажат, че нечия реч траяла 
един час, говорили: „негова 
та реч трая четири клепсид 
ри“.

подравняваме и пре- 
бялаСъвременно дете

А бригада, тя ще згази всички 
I четници оттук до Маевица, 
? само когато би посмели да 
I й излязат някак си насреща, 
Т Когато си тръгнах, казах 
|Т му Да държи сметка за дър- 
,4 жанието си и да не забравя, 
ф че има син бригадир.“
4 И все пак трябваше и след

* този говор да му съобщя ре
шението.

— Ти. Райко, сега носи те 
зи съдове и остани в къщи 
все до второ нареждане. На

• бригадата предстоят твърде 
усилени маршове М борбщ 
та за тебе е по-добре сега Да

Т останеш в къщи. Знаеш, пла 
▼ ша се, че не ще издържиш. .. 

почнах да заеквам, като

земпляра от по 16 странички. 
На наложените екземпляри, 
изправяме задния дял. От 
горната страна на ръба при 
лепваме табак от опаковъч-

В една стара книга проче
тох един разказ за един'чо
век, чийто живот бил спасен 
с воден часовник.

Един път в Рим се гледало 
делото на един гражданин, 
обвинен за убийство. Името 
му било Марко. Той имал са
мо един свидетел, другаря си 
Юлий. който могъл да го спа 
си. Делото било към края, 
а Юлий още не идвал.

„КакЕО ли му се случи? —

4на или някой други вид хар 
тия. Всичко това пробиваме

яме!
— Ти Петре пак не носиш с шило. Ако не можем да 

пробием всичките листовеЗа това. 
мо-! — Аз съм, другарю учител, 

,против всякакви блокови
и рез. за-на веднаж, пробиваме 

части като внимаваме
ги на
дул-

: 4
УЧИЛИЩЕ 

НА ОМРАЗА♦-► видях как слисано ме гледа 
, Райко. „ШЕСТО СЕТИВО“ 

НА МЕТЕОРОЛОЗИТЕ
Учителят на едно първона 

чално училище в град Тза- 
в Южноафриканския 

съюз, настоявал на

— Как ще живея без бри
гадата?

•( ) Нямахме сърце да го оста
вим. Решихме с другарите и 
той да тръгне с нас.

— Тъкмо така, Райкане?
— А как може да бъде

Г нин,
всяка це 

на неговите ученици още от 
сетиво“ на малки да започнатЕдна нова метеорологиче

ска станция, построена край 
хамбургското летище (Запад 
на Германия), чиято задача 
е да дава метеорологически 
сведения за въздушните съоб 
щения и корабоплаването, 
ще бъде от голяма полза и 
за други институции и служ 
би. В целия свят има шест
десет такива радарски стан
ции, които откриват нена
дейните промени на време-

се каже „шесто да мра-
съвремения метеоролог. зят своите черни връстни- 

Антенатта на хамбургсктта Ци' След една неволна греш 
радарска станция е висока ка на едно негърче, той из-

на вел Учениците си в двора, 
направил клада и в нея из
горил едн0 палто,

инак.
— Тогава бягай у дома да 

4 върнеш съдовете., и по-скоро 
се върни, защото скоро ще 
тръгнем.

Спусна се надолу като сърн 
II дак и за по-малко от час бе- 
4 ше на мястото си: весело 
4 бъбреше с куриерите и опа

коваше щабния обоз.
С шеста бригада Райко кръ 

стоса цяла Източна Босна, а 
’Х през Петата офанзива беше 

и в Срем. Оттам се завърна 
болен: боляха го ставите 
и не можеше да ходи. Но

22, а средната големина 
ротационната част на върха
има 4,5 метра. На екрана на 
апарата могат да се наблю- гъРчето погрешно 
дават всички промени на гардироба и ведната г0 вър 
времето в диаметър от 400 иа-ло на мястото му. Докато 
километра. От големината на поляното с бензин 
облака, посоката и скоростта Рял°.
на вятъра може да се опре- една Расистка реч, пълна с о 
дели кога точно отделни об- горчение дето малкото 
ласти ще

което не- 
взело от

палто го 
произнесълучителят

то. негър 
да напра-

I
имат низко на- че си позволило 

Низкото : 
на бурите се вижда 
рана на разстояние 300—400 
километра. Дъждът 
да на 200 километра.

Радарскнте станции са от 
извънредно голямо значе
ние за получаване сигурни 
сведения за прогноза на вре 
мето. Те са станали така да

! У челиците 
Редакцията 
Учениците от

лягане. налягане ви 
на ек- за Уре^дСан? наНеруЛ6Яр^ДО? Предложенне па

Димитровградскос думите: „Нерните за запознаване на 
и Босилеградско.I ученици 

няма да престъпят Изпращайте 
пишете за своите

се виж- никога снимки на 
трудности 

снимката: Учениците
класовите колективи като 

и успехи. 
от Д. Невля.

прага на моето училище“. На


