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число в месеца 
ЦЕНА 10 ДИНАРАВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА ССРНЮ В ДИМИТРОВГРАДРАЗШИРЕНО

ШИШ ШИР- И ДЛ ИЗПЪЛНИМ ДЛЛИА ИД ЕСЕННДТЛ СИТИ
голямо прахосване на зр 
ното; и на краяа, мнози
на останаха недоволни ко- 
гато добивите надминаха 
очакваното

се запланува засяване на 
32 ха. с италианска пше
ница. Тови план бе из
пълнен с 163% което зна 
чи, че са засети 53,2 ха. 
площ с италиански сортове те получиха 
пшеница. В производство 
на тази пшеница коопера

На 12 септември, в малката зала на културния дом 
в Димитровград, бе Проведено Пленарно заседание на Общин
ския комитет на ССРНЮ в Димитровград, на което Присъс- 
Швуваха Председателите на Първичните организации, управи
телите на земеделските, кооперации и кооперативни дейци, 
какШо и Представители на Народната югославска младеж.
Доклад ва досегашната активност на земеделските коопе
рации и ва Понататъшните ни задачи в обласшШа на сел
ското стопанство Поднесе — другаря Стоян Наков, Пред
седател на ОК на Социалистическия съюз. На заседание
то ПрисъсШвуваха и другаря Раде Чиоич, като Представител цията се съюзи с 188 чае
но Околийския комитет на ССРНЮ в ПироШ. Публикуваме тцИ производители. СъЮ-
в съкращение доклада на др. Стоян Наков и разискванията 
които станаха По него.

шт (4.000 кг.) а 
само онова 

(Следва иа трета страна)
- Щ.?, 1

МК

кооперациятазените с
селяни с недоверие гледа- 

шение особено се проя- ха на предвижданията, че 
виха кооперациите от Ди- добивът ще бъде над 
митрбвград и село Сми- 4000 кг от хектар и мно- 
ловци, а с по-скромни ре зина поискаха да им се

'тишлтл
В уводната част на до 

клада си, другаря Стоян 
Наков подчерта големите КОМЕНТАР
успехи на югославското 
селско стопанство през зултати могат да се по- 
тази година, а особено 
високите добиви от васо

гарантира максималният 
хвалят кооперациите от доход от старите сорто- 
с. Поганово и с. Борово, ве. Кооперацията изпълни 
Всички кооперации в на
шия район (с изключе
ние на кооперацията е с.
Борово) работят въз ос
нова на перспективните 
си планове за подобрение 

Дания, Сев. на земеделското произ
водство. Успехитй които

НОВА УЧЕБНА 
ГОДИНА

тяхното желание и им га
рантира добив от 1500 кг. 
по хектар колкото те са 
получавали при най-доб
ра реколта. Значи, съю
зът между кооперацията
и производителя почива- лучили седмичната програма 
ше върху гарантиран до
бив. Кооперацията тряб
ваше така да постъпи за 
да се разбие недоверие
то, но такава политика 
показа по-късно и своите 
слабости: производител
ят не беше заинтересуван 
за успеха, защото му бе
ше гарантиран добив и в 
някои случаи небрежно 
се отнасяше към своя
та парцела; кооперацията 
не признаваше на произ
водителя изкараната до
машна тор, а и надници
те около жътвата слабо 
се признаваха, така че жъ
твата ве беше проведена 
както трябва и имаше

кородилните сортове 
пшеница с които Югосла 
вия влезе между онези 
държави в Европа, 
които имат най—високи 
добиви по хектар като 
Холандия,
Франция и др. Той на
гласи и това, че тези ус
пехи са дали ваъможност

Над 6.000 ученицв от 
основните училища, гимна
зията в Димитровград и и- 
кономическото училище в 
Босилеград оа седвали в 
чиновете, като са се поздра 
вили със своите учители, по-

и поговорили с класните си 
наставници за предстоящата 
работа... Новата учебва ьго
дина е започнала.

От сега до ,юнн, девет 
месеци, с кратка почивка 
през януари: книги, учебни
ци. кабинети,ученически ра
ботилници, ученически сто
панства, коперацни, хорове, 
самодейни колективи и пио
нерска организация, ще бъ
дат съставна част от живота

сме постигнали ни дават 
стимул за. нови задачи и 
за превъзмогване на из
вестни слабости.

на нашата страна да се 
освободи от вноса на зър
нени храни, което пред
ставлява голям стопански 
успех, и потвърждение 

вад правилността на нашата
™“ селско—стопанска поли

тика.
И кооперациите от на

шата община, казва се в 
На 5 септември 1959 се прОШири пространство- доклада, все повече се

то му. Запазена е и тра- афнрмират като едри зе- 
диционната структура на

НАШЕТО ПОЛЕВЪД- 
СТВО ПОСТИГНА 
ГОЛЕМИ УсПЕХИ

Въвеждане на високо- 
родилни сортове пшеница 
при нас започна през 1957 
година, когато бяха засе 
ти опитни парцели. Пос
тигнатите резултати, ма
кар че не беше приложе 
на пълна агротехника, да
доха добри резултати. 
Затова през 1958 година

на учениците и техните учи 
тели. Този живот ще има 
свои усилия, успехи, неус
пехи и радости.

Все пак най-трудиият 
дял от работата пада върху 
просветните работници 
училищните отбори. От ова 
как тези фактори ва нашите 
училища ще органиаврат ра 
бота и живота в училището, 
ще зависи и успехът. Спо
ред сведенията, училищата, 
въпреки многото трудности, 
са добре подготовевн. А 
предстоящата работа зависи 
от това как училищни отбо 
ри ще помагат иа учителя и 
как учителят ще сътрудни
чи о училищния 01 бор в раз 
решаването иа проблемите.

Успехът в училището ще 
зависи и от усилията на у- 
чеивците и учителите пре
димно. Но това ве значи, 
че грижата иа родитедите.за 
възпитанието н успеха иа 
детето престава в девя, ко
гато то минава през прага 
на училището. Как ,ще учи 
детето, с какъв успех ще 
завърши класа ве зависи са
мо от учителя, но и от,роди 
телите. На детето е нужна 
помощ да овледее обучение 
то, да получи добра бележ 
ка, да се подготви за бъде
щия живот. В този смисъл 
помощтз на родителите е вай- 
важна и най-нужна.

Затова сътрудничството 
между училището и родите 
лите трябва да бъде задъл
бочено. Тава сътрудничество 
трябва да организира и води 
училището със .своите орга
ни и с помоща на обществе 
иите организации, предимно 
ва Социааистическият съюз.

На края, трябва да се 
подчертае и това, че обще- 
твево политическите органи
зации в селата очакват в 
своите редици активен про
светен работник. А това, по" 
край работата в училището, 
е отделен и ценен принос иа 
просветния работник към 
делото иа социалистическия 
прогрес на нашето малцин
ство и на цялата ни социа
листическа страиа. А. Л.

•ДРУГАРЯТ ТИТО ОТКРИВА ЗАГРЕБСКИЯ ПАНАИР
-•

... годиза другарят Тито от
вори 57 международен 
загребски панаир, който панаира.Основната харак

теристика пак е съдър
жана в познатото—между 
народен мострен панаир, 
но покрай това са органи-

меделски производители, 
като фактори които ра
ботят за модернизиране 
на нашето земеделско про 
изводство. В това отно-

тази годива представлява 
юбилеен панаир, защото 
се провежда под 
на съществуването и ак
тивността на тази важна зирани и други, специали

зирани изложби.

знака

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА О.Н.О. В ПИРОТинституция.
На Загребския панаирНа тазгодишната изло

жба, която ще продъл- се срещат редица нови 
жава до 20 септември, произведения от инвести- 
участвуват над 5.750 до- циоиеи и репродукционен 
машни <и чуждестранни характер, по голям и по- от освобождението на Пи- 
предприятия на простран богат асортимент на сто- рот и 39 години от побе- 
ство 132.455 квадратни ки за широко потребле- дата на КПЮ на общии- 
метри. От това простран- Нце. Забелязва се значи- ските избори в Пирот 
ство наши предприятия телен напредък в подо- през 1920 година, на де- 
заемат 80.630 кв метра, а брение качеството сети септември се състоя 
чуждестранните предпри- произведенията, а вси- тържествено заседание 
ягхя, вт 29 страни, 51.824 *к ,ова допринася за по- “ Общ.нсяяя народен
«,"ТТу‘“с“"уР.‘.,зЧЛр?в доброто задоволение * 

път на панаира — Индо- домашните ни потреби 
незия, Цайлов, Мароко и щ показва все по-големи-

те възможности за износ

15 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПИРОТ
отбор. На тържественото Джунич, Владимир Кос- 
заседание присъствуваха тич и Светозар Петровия 
като гости и другарите — кадто и представители 
Иван Караиванов, член ва на обществено-политиче- 
ЦК иа СКЮ и народен ските и стопански орга- 
представител в Съюзната низации. 
народна скупщина, Дра- 
гослав Мутапоцич, член 
на ЦК на СКС, генерал- 
подполковник Ратко Со- 
фиянич, Милан Попович, 
член на Изпълнителния 
съвет на НР Сърбия, Све 
тислав Попович — Тиле, 
член на ЦК на СКС и се 
кретар на ОК ва Съюза 
на сръбските комунист^ 
в Пирот, Бранимир Чирич, 
председател на Околий
ския народен отбор в Пи
рот и народен предста
вител в Съюзната народ

ял на скупщина, Велимир 
% Костич — Баеж, народен 

представител и Сава Мар 
кович, народен предста
вител.' На тържественото 
събрание покрай сегаш
ните отборници присъс
тваха и някогашните от
борници от комунистиче
ското общинско управле
ние —■ Михаило Вацич,
Петър Петровия, Милан

По случай 15 години

Заседанието откри Бо
жидар Мания, подпред
седател на Общинския 
отбор, който поздрави при 
съствуващите и подчер
та, че това тържествено 
заседание съвпада с все
народното чествуване на 
40-годишнината от създа
ването и дейност* на Ко
мунистическата партия на 
Югославия.

Председателят на Об
щинския народен отбор, 
другарят Йован Вацич про 
чете доклад за крупните 
успехи на социалистиче
ското строителстви в Пи- 
ротската комуна.

ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРА
МА ИА ПРЕТСЕДАТЕЛЯ ТИТО 

ДО ДИМИТЪР ГАНЕВ
Уругвай.

И тая година продъл- на СТрКИ-
увеВличиРброя?Ин1° уч^ст* Но не оамо на вътре- т0 и8Прати телеграма до 
нивите на панаира и да шен илан Загребският па преТседателя на Прези-

наир има голямо значение. диуМа на Народното съ- 
' Цеговото значение е и в брание ня Народна Ре- 

международната размяна Публика България Дими- 
на стоки, в установяване тър ранев следната те

леграма:
„По случаи национал

ния празник на Народна 
република България из- 
прашам до Вас и до бъл
гарския народ, от името 
на югославските народи и 
от свое лично име, сър- 

честитки н нвй-до-

Претседателят на Репу
бликата, Йосип Броз Ти-

Четете

В ТОЗИ БРОЙ: на. връзки между наши и 
чуждестранни стопански 
фактори. И затова пана
ирът става все по-изра- 
знтелен инструмент на 
международната търгови- 
я и получава по-изразите- 
лен интернационален ха
рактер.

• В Димитровградско 
три пъти повече 
пшеница.

ф Хрушчов във 
Вашингтон

•
• Репортажи 

за Босилеградско

• ФЕЙЛЕТОН.

*

От 10 до 14 септември 
се състоя в Пирот тра
диционният панаир,масоа- 
но посетен от граждани
те на ця»та ии околия.

дечни
Днес, Загребският па- ^рн пожелания за добро- 

най- то иа българския народ и 
за напредъка на Народна 
Република България*.

наир спада между 
модерните мостр.ени па
наири в света.ч <*
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ХРУШЧОВвъв
ВАШИНГТОН

Откакто китайски въо
ръжени части, в края на 
месец ангуст, преминаха 
индийско-китайската гра
ница в областта на Асъм, 
между Индия и Кигайсе 
създадоха изтегнати отно 
тения, за които се смята, 
че въпреки всичко ще 
бъдаг разрешени по ми
рен път. От и ^явленията на 
Неру, а по късно и на Чжо 
Ея Лай, стана ясно, че 
въпросът се касае за не
уточнената гранична ли 
ния, която минава през 
непроходимите предели 
на Хималаите. Неру се 
изказа, че този акт на 
Кит-Щ представлява „от
крита агресия“, докато 
китайците се оправдават, 
че това било случайно. 
Във всеки случай нови
ните за тези инциденти 
предизвикаха в света за
гриженост. Стява въпрос 
за така наречената Мак 
Махонова гранична лини- 
я, приета през 1913 и 1914 
година на съвещанието 
ня Индия. КитвйиТибет. 
Индия н днес поддърж.з 
тази линия и се позовава 
на нея, а същото мнение 
е имал и Чжо Ен Л'й 
през 1956 година когато, 
макър н недоволен от то
ва решение, е признавал 
тая граница. Обаче днес

Хрушчов не одобри въо
ръжената акция 
тай и се изказа за 
разреш ване на въпроса. 
Редица ком< нтатори смя^ 
тат, че СССР, понеже и- 

приятелски отнюшения 
с Китай и добри отно
шения с Индия, ще- по
еме ролята на посред
ник за разрешаването на 
спора.

биво разрешаване на въ
проса. От друга стр- на 
Пекин обвинява Индия, 
че тя била направила аг
ресия и че спорната тери 
т* рия била китайска. Въ
преки всичко и Чжо Ен 
Лой се изказа, че е въз
можно да дойде до прего
вори между Индия и Китбй 
по въпроса за границата. 
Интересно е и това, че.

китайците се опитват да 
отхвърлят тая линия, ка
то казват, че границата 
трябва да минава по-юж
но от споменатата линия. 
Интересно е да се отбе
лежи, че Индия, макър че 
засили граничните войски 
ве се опита, и не желае 
да разрешава този въп
рос с въоръжена сила, 
и се застъпва за миролю-

на Ки-
мирно

Кой е можал де си пред
стави: съветски премиер във 
Вашингтон 1 Но ето, това е та
ка: на 15 септември т. г. Ннкн- 
та Сергеевнч Хрушчов ще при
стигне. на Вашингтонската

ма

аеро-гаря, «ъдето ще го посре 
щне председателят Айзенхяу- 
ер, неговият домакин в САЩ, 
а два-три месеца по късно гост 
на Хрушчов в Москва. Разби
раемо е, че срещата на шефо
вете на правителствата ва две
те няй-големи съвременни сили 
предизвиква извънреден инте
рес в целия свят, защото се о-

По-нататъшно засилване на сътрудни
чеството между двете страни

— СЕ ПОДЧЕРТАВА В СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПРЕГОВОРИТЕ
ХРУШЧОВчажва, че америкяно-съветски- 

те^разговори на високо равни
ще ще влияят за подобрението на международния климат Това 
което до преди известно време е било нросъществимп сега 
се осъщестява чрез договори между САЩ и СССР. Може 
би тъкмо в този факт и трябва да се търси значението на 
предстоящата среща между американския председател и съ- 

премиер Именно цвете последователни срещи меж- 
ду Хрушчов и Айзенхлуер. без съмнение, отразяват в оебе 
си видими по юбрения в международната обстановка и вза
имното съзнание, че в преговори трябва да се търсят 
компромисни решения за откритите проблеми в междунаро
дните отношения, и че преди всичко трябва да се спре сту
дената война. В течение на по-раншния период па кризи, 
срещата Айзенхауер-Хоушчов е била немислима, а сега тая 
среща влияе охрабряващо. Подобрение на международната 
обстановка е процес, който вече известно 
отражение на определени промени в отношенията между 
двата блока и под вл>яннето на нарастване силите 
зистенцията. Това в същност е процес, който дълго още ще 
потрае Не е било лесно да се стопят многото 
които са се натрупали на линията Вашингтон-Москва 
време на студената война. Зад тези сантн двете страни ед» 

се виждат помежду си Ясно е. че в та
кава обстановка всякакво споразумение е било невъзможво. 
Трябвало е двете страни — а преди всичко Запад — да 
разберат, че е създадено равновесие на сили и че 
продължаване на заострени отношения носи еднакви опас
ности и на Запад и на Щток, за да тръгнат към смирение, 
постепенно и твърде предпазливо.

До това съзнание значи е тръбвало да се дойде преди 
всичко на Запад, защото съветската политика много преди 
е била адаптирана към създадената обстановка и към нови 
те отношения на силите между двата блока, какъвто не е 
случайът със Запад, който чак сега се адаптира към обста
новката. Американското рршение да бъпе организирана сре
ща между Айзвнхауер и Хрушчов е най убедителното дока
зателство, че Запад най-после се определя за по-еластичен 
курс.

По покана на югослав
ското правителство в Ю- 
гославия е пребивавал от 
6 до 13 септември под
председателят на гръцко
то правителство — Пана 
йотис Канелопулес. Той 
има срещи с видни наши 
ръководители и води о- 
ф щиални разговори по 
въпроси за по нататъш 
ните югославско-гръцки 
икономичеоки отношения 
Разговорите минаха в ду 
ха на искрено приятел
ство, което е характерно 
за отношенията между 
даете страни. В официал

ното съобщение се казва 
че двете страни ще засил 
ят икономическите си от 
ношения, които са от вза 
имна полза. Ще се пред
приемат мерки и в засил 
ването на туристически 
връзки. През време на 
своето пребиваване, под
председателят Кзнелопу- 
лос бе приет от подпред

седателя на Съюзния из’ 
пълнителен съвет Едвард 
Кардел, както и от пред 
седателя на Републиката, 
Иосип Броз Тито.

Подпредседателят 
СИВ - Миялко Тодорович 
прие поканата на Канело- 
пулос да направи офици
ално посещение на Гър
ция.

ветския

на

време трае като

на коег
оанти лед, 

във ПИСАНЕ НА „БОРБА" 

ЗА ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ
вам са можали па

всяко По случаи националния праз
ник на България — 9 септем
ври вестник „Борба“ публику
ва статия, в която между дру
гото се казва:

.Изминаха петнадесет години 
от освобождението на нашия 
съсед от фгшизма. В тези дни 
Георги Димитров говореше;,.Де
вети септември откри нова епо
ха в историята аа нашия на
род. Решително откъсване от 
хитлеристка Германия, сваляие 
от властта проклетата гермаио 
—фашистка агентура на пре
датели и гробари на България, 
създаване ма правителство ва . Според изявлението на 
Отечествения фронт и възста- министъра на външните

у,аастГтоНнТаевПъРзобво8 Раб°™ на Ьълг*рия~ЛУ- 
веаата българска армия в осво- канов, пред БТА, Бълга- 
бодителаата война срещу нем-^ рия абсолютно ще ПОДДЪр 
ските разбойнически пълчища жа външната политика ва 
на страната на великите демо- .. ..... __ .кратически държави — всичко СССР и ще дава винаги 
това създаде здрава освова за поддържка на миролюби- 
изграждане ва нова свободна. вите акции на СССР: 
независима и мощна България. предложение За забрана
Но това е само основата... Пред- ‘ „„„„_________ г
стои ни упорито и умно да стро- На ядРените оръжия, СЪ* 
им върху създадената основа", даване ва колективна бе- 

Промените които донесе Де- зопасност, сключаване на 
вета септември дадоха възмож- пакт за ненападение ме- 
нает за създаване условия за жду Атлантическия и Вар
материално и общ-ствево пре- _____
образуване аа България, която шавСКИ пактове, СКЛЮЧа- 
насочо своите стремежи и иа- ване на мирен договор С 
дежди към изграждане на ссци- Германия и пр. Колкото 
ализма. По този нов път Бъл- се касае до Балканите, 
гаркя минаваше през редица МИНИСТЪГ|Я п,,иянпп ГР „ч 
трудности, изграждаше своето министъра Луканов се из 
стопанство и показваше резул- каза, че външната поли* 
тати в различните области. тика на България има аа 

Югославия искрено поздрав- цел да подобра и разши-
сг«ГъСеКя«|ГПпе1 на вашия ри политически стопански съсед да вашето отношение
към България беше винаги ха- И КУ^ТУРНИ Връзки СЪС 
рактерно, че Югославия после- съседните Страни. Той СЪ- 
дователно провеждаше полити- ЩО така поддържа преД-
Ка На Добро съседство И СЪ- ложенкетп ня Римтиио чя 
трудничество върху демократи- ложението н» НумъниЯ за 
чески основи... Такива отноше- свиква“е СЪвещаниенв Ш«* 
ния са 'полезни не самп за до* фовете на правителства- 
брото ва България и Югосла-. та на балканските страни-

вия, ио и за по-нататашното 
стабилизиране иа отношенията 
в тази част на света в аа раа- 
витвето на миролюбивото меж
дународно сътрудничество из
общо.

Изпращаме на съседна Бъл
гарея честитки по случаи на
ционалния й празник и поже
лаваме й успехи ■ понататашно- 
то изграждане на страната."

В КОНЦЛАГЕРИТЕ НА ФРАНЦИЯ 

два милиона Алжирци
Министърът на култура
та във Временното алжир
ско правителство, Ахмет 
Туф>'К Мадани, съобщи 
на 13 септември в Кайро 
че в алжирската освобо
дителна война досега са 
загинали 800 "хиляди ал
жирци, а в френските 
концлагери се намират 
два милиона негови съ
народници, гоито умират 
от глад. Според съобще
нието на ТАСС. Мадани 
подчертава, че френската 
войска прилега вгрвзреки 
методи ва воюване, като 
унищожава с артилерий
ски огън градове и села. 
За пет години са запале
ни и разпушени много 
градове и села. Освен то 
ва, по нареждане на френ
ските колониялни власти 
семействата на ^алжирци
те се .изгонват от страна
та им н затварят в конц
лагери, които са заграде
ни с телена мрежа, през 
която минзва електриче
ство.

През последните три 
години, кгзва се в съоб
щението, алжирската иа- 
родноосвободителна вой 
ска нанесе големи загуби 
иа френската войска и 
превзе, чрез упорити и 
жестоки сражения, реди
ца френски укрепл-ния.

Според съобщението на 
върховната команда на 
алжирската войска, от 5

до 9 септември са водени 
жестоки сражения с френ 
ски военни части. През 
време ва сраженията саКакво в същност означена този .еластичен курс" в 

вападната ориентация, кейто, както виждаме, е потвърден с 
веодавнашната обиколка на Айзенхлуер по Западна Евро
па. Две неща преди всичко; едното, че Запад е решен да 
води преговори със Съветския съюз по един по-реалисти
чен път от досегашните, с цед да се намали натегнатостта. 
Разбираемо е, че Запад вяма да 
интереси и своите основни бло‘Ови позиции, но з тая ф-зз 
такива неща не могат и да се очакват. Но, онова, което 
Запад изглежда прави, а това е втората характеристика на 
„еластичния курс“, е отстъпване от 
цели на западната блокова политика от времето на студена
та война, от такива цели, които са могли да се реализиоат 
единствено с война, доколкото след такава, 
би останало нещо за реализиране

Ако тоя анализ нещо значи, тогава той е предимно 
логическо заключение, че Запад, при определени условия, 
е готов за известни споразумения в рамките на статус 
квото, иа преговори, които би трябвало дадоведат до няма 
ление натегнатостта. Дори и най-екстремните американски 
кръгове в дълбочината на мисълта си знаят, че реалногТТа 
е едно, а пустите капризи — друго. Затова в интерпрети
рането на американската политика като гктуелни цели все 
но-малко се вестяват ония лозунги, които някога са правила 
същността на стратегията на Стейт-депзртамента 
пример „освобождението на източва Европа“ или „ролбек 
политика". Вашингтон постепенно свиква с реалността на 
равновесието между силите и по един нов 
към проблемите, зещото вижда, 
ла не води далече, а постоянно

ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА НРБ

напусне своите витални

известни максимални

атомна, всИна
на земята.

като на-

П-л на Временното алжирско 
превителство Ферхат Абас

убити 405, а ранени 287 
френски войници. Алжир
ците са запленили големи 
количестава оръжие и па
трони,
са свалили два френски 
самолета г 
28 автомобила.

начин пристъпва 
че старата полйтика нл си- 

и „ подсилва опасността от а-
томпа война. Сигурно е. че важен фактор в АЙзеихауерово- 
то рещенве да се срещне с Хрушчов, относно да се кореги 
ра американската политика, е и настроението в САЩ- Аме 
рвкааците са уморени от студената вгйна, те интимно же
лаят смиряваие и споразумения с Изток, 
вече дълго време е висяла над главите им. А 
има влияние върху поетическите'течения ’ и настро, ние в 

°с„ъщаост в американската общественост се води 
жесток бой между кръговете, които искат аа не се напуска 
старата политика на сила и хората конто ся се уверили че 

ПЪТ Не иоже да се върви, че положението се е’из- 
“че сп°реа 10ва. американската политика трябва 

да се измени. Впрочем, дейността на силите на студената 
°в Нв\*лД"Н 5наи в САЩ не са за подценяване, се^изряз- 

явя в гласните повици на известни американска кпъгоие 
срещу идването „а Хрушчов в САЩ а пътуването вД ай-
гл.соГЛе ДЬВСТСКИЯ СЪКИ- Трябва яа се нагявлме.четезн 
гласове ве Ще могат да диктуват това през време на ппе- 
бивавянето на съветския премиер в Америка. ^

атомната война 
всичко, това а същевременно

и унищожили

*
Адвокатът 

ските
на алжир- 

затвореннци във 
Франция—Мишел Бовияр 
е заявил, че в затвора в 
Мармелон, който 
ра в Северна Франция, 
стачкуват с гладуване о 
коло 1000 алжирски зат
ворници. Според думите 
на адвок!та затворници
те стачкуват от 27 август 
заради мъченията,

УЧТИВОСТ НА ВИСОКО^РАВНИЩЕ
се иами

Втората съветска 

ракета кацна върху Луната
космическа

които
се извършават при разсле
дването. Преди стачката 
затворниците са 
по добра храна и по-доб
ро отношение 
както и това 
държат в килии.

Един представител от 
Министерството 
решннте работи на Фран 
ция е потвърдил тая нови 
на, но е казял, че стачка
та е завършена.

искалиНа 12 септември т. г. 
от страна на СССР бе 
изстреляна втората кос
мическа ракета с направ
ление към Луната. Съща
та ракета успя да мине 
разстоянието од 379 хиля
ди километра и да кацне 
върху Луната на 13 се

птември в 22 часа и 2 ми 
нути. Счетът с голям интерес 

Следеше пътуването на ра 
кетата до Луната, защото 

'■ това наистина представля 
ва голямо достижение на 
човечеството в стремежа 

за му за овладяване на Все
лената.

към тях,
да не гиПоследната степен од 

ракетата, тежка 1511 ки
лограма бе сваблена 
научни апарати за 
ване на на вът-июлед 

магнитното п^ле 
нв Земята и Луната, 
радиациите и др. Запгвядайте, моля1 

~ Не, само слел Вас! ..



БРАТСТВО 3

РАЗШИРЕНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД

Три пъти повече пшеница в Димитровградско
/ууууууууууууууу»уча^ууууууууу\^уууч>уууу%>уууууууу^^^^/^,ч,ча<%а/>/</^ал"

А. Басов, управител на зем. кооп. „Нишава“:
Различни облици 
на сдружаване

(Продължение от 1 страна) се увеличат разни помощ
ни машини;

— Да се механизира 
жътвата ка пшеница. 
Специалистите трябва да 
се изкажат дали ще бъде 
това комбайн или жът- 
варка.

— Производството на 
зърнени храни да се ор
ганизира върху съюзяване 
на частни производители 
с кооперацията; като се 
намерят най-подходящите 
форми, които ще заинте
ресуват производителите.

— Да се приотъпи към 
изграждане на складове 
за зърнени храни, защото 
италианската пшеница и 
хибридната царевица из
искват специална манипу
лация след прибиране на 
реколтата.

— Да се проведе разя 
снителна работа сред сто
паните, да заменят едри
те синури с други беле
зи за да не пречат те при 
обработка на плещите с 
машини.

животновъди. Тази акция 
през тази година ще се 
проведе в Забърдие, а 
частично и в околността 
не Димитровград.

В доклада се говори и 
за краварството за което 
съществуват добри усло
вия в околността на Ди
митровград. През 1957 г. 
са набавени 50 расни кра 
ви от монтафонска раса, 
а през 1958 г. са набаве
ни 73 расни крави. Тук 
съществуват и взвесни 
пропуски. Кравите не са 
изхранвани както трябва 
и затова интересът при 
земеделските стопани е 
намелял. Трябва да се 
предприемат мерки за по 
добрение на производ
ството на фуражни тре
ви, за да се подобри пре 
храната, а кравите да да-

жно място заема овчар- 
ството ззщото за извес
тни раони на нашата об
щина то е един от най- 
отрасли на земеделското 
производство, Коопераци
ите съвсем естествено се 
борят за неговото подо
брение. Меринизацията на 
овцете това е най взжна- 
та задача в овчарството. 
Тези мероприятия започ
неха още през 1954 годи
на, но се провеждаха сти 
хийно и без достатъчно 
разяаснителна работа От 
началото но 1957 година 
се започна планова рабо
та в това отношение. 
През Г957 г. бяха мери- 
низирани 1618 овце соб
ственост на 326 земедел
ски стопани, а през 1958 
г. са меринизирани 7799 
овце. Разходите около ме-

което им е гарантирала 
кооперацията. Забележе- 
ни са и други слабости, 
които през тази година 
не би трябвало да се 
тарят. През тази година 
са предвидени и нови по 
изгодни форми на съюзя 
ване на частни произво
дители с кооперацията, 
които фзрмище подтик
нат селянина да не бъде 
пасивен наблюдател, а за-

пов лн се зърното според про
цента на участието. Ра
зходите около вършитба 
та заплаща всеки за сво
ята част. В този случай 
се прилага пълна агроте
хника на кооперацията и 
производртелят е освобв- 
ден от най-трудните ра
боти; вторият облик е 
чрез даване на кредит —

Взимайки думата в ра
зискването по прочетения 
доклад А. Васов подчер
та новата роля на коопе
рациите: те не са вече 
организации, които изку
пуват земеделските прои
зведения и снабдяват зе
меделските отопави с ра
злични стоки, а организа
ции които се борят да 
подобрят^и увеличат зе
меделското производство 
посредством съюзване с 
частните производители. 
Той обясни различните 
обйици 
операцията, като нагласи, 
че кооперацията ще на
стои да заинтересува про 
изводитеиите за по-висо
ки добив».

.Имаме три облика на 
съюзване, каза А. Васов 
и то: Съвместни вложе-

интересован 
тел, защото колкото по 
добре обработи площаси 
толкова по-големи доби
ви ще има за себе си.

Домашните сортове 
пшеница са били засети 
на площ от 40 ха. („кру- 

„румънската

производи-

кооперацията обезпечава 
пак пълна агротехника и 
влага в производството 
64,161 динар според це
ните на пазаря н затова

шевка“ 
цървенка“). И те са да
ла по-добри резултати от 
местните сортове, за 
40%.

и

на съюзване с ко
нска от съюзения веме- 
делец да предаде 2.005 

Всичко о-кг. пшеница, 
станало е негово. При то-

ХИБРНДНА ЦАРЕВИЦА
Опити с хибридната ца

ревица в Димитровград
ско започнаха още през 
1954 година. Обаче масо-

зи начин на съюзване 
производителя е особено 
заинтересован за пости
гане на високи добиви, 
зтщото има възможност 
да получи по-голямо ко
личество зърно за себе 
си: при третия облик с 
частична (непълна) агро-

В дочлада се Подчерта и 
фпкШа, че Плана за фуражни 
треви не е изпълнен, а това 
от друга страна е Предизви
кало слаб > изхранване на рас
овии добитък, който е наба
вен от Словения. Предвижда 
се кооперациите на собствени 
Площи да Произведеш семе ко
ето По—чъсно да се разпреде
ли сред Произво диШелиШе га
щато докато не създадем ус
ловия за Производство на фу
ражни Шрев « ня.иа да може 
да очакваме По—значител

ни резултати оШ краварство
то. В доклада също тача се 
Подчерта ролята на коопера
циите в снябдъване на Произ
водителите с расни свине, а 
особено се нагласи, че кооПера 
цииШе трябва да започнат 
да угояват свине на своиШе 
стопанства и Шо Повече да ги 
угояват за месо оЮкалкошо за 
маеш.

В областта на птицевъдс
твото са Постигнати добри 
резулШаШи, обаче птиците в 
ПовечеШо случаи не са расови 

това от

вно засяване, чрез съюз
ване с кооперациите, за
почва през 1957 година.
През^ 1957 г. бяха засети 
само 3 ха. с хибридна 
царевица, а през 1958 г.- 
95 хя. Хибридната царе
вица показа отлични ре
зултати и добивите бяха 
за сто на сто по-добри.
Говорейки понататък за 
задачите на коопераците 
и за по-добра организа
ция на производството на 
зърнени храни, другаря 
Наков подчерта, че в Ди
митровградско производ
ството на пшеница при 
сегашни условия може да 
се увеличи за 3 пъти. Са
мо на територията на „Ни
шава* и „Победа“ се за
сяват с пшеница 1550 ха. 
площ. Ако на 500 ха. по- 
добра площ се засее „ита- 
лиавка“, при среден до
бив от 4000 кг. на ха. 
то ще получим добив ра
вен на цялата площ от 
която до сега сме полу
чавали 2,160000 кг. зърно.

В доклада се набеляз
ват и някои въпроси ко
ито искат своето разре
шаване:

— Да се подобри ме
ханизацията, а особено-да
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ния—когато коопераци
ята влага в производство
то 51,288 динара по хек
тар, а частния произво
дител 36,200 динара в ко
ято сума влиза и рентата 
от 16.000 динара, или ка
зано в проценти коопера
цията участвува с 58,52% 
а съюзения 
тел с 41,48%. При среден 
принос от 4.000 кг. пше
ница съюзения произво
дител приема 1.659 кг. 
зърно, а кооперацията — 
2.341 кг. Ако добивът е 
по-голям от 4.000 кг. де-

техника кооперацията влв 
га 24.871 динара, което 
вложение съюзения земе
делец връща с 778 кг. 
пшеница“.производи-

Накрая А. Васов каза, 
че кооперацията е запла
нувала през тази година 
да засее италианска пше
ница и да приложи пъл
на агротехника на площ 
от 140 хектара.

Ринизацията ще заплатят 
стопаните в срок от две 
години и то в аемедел- 
ски произведения. Днес 
съществуват добри усло
вия за меринизация, но 
все още има консерватив 
ни схащания при стопани 
те и това пречи на пъл
ния успех. Но резултати
те които са постигнати в 
това отношение и увели
чените доходи на стопа
ните, които имат мерино- 
стовнстада ще послужат 
като най-добра агитация. 
Тази години излезе и За
кон за обезателната ме
ринизация. Създадени са 
и съответни пунктове а 
обезпечени специалисти-

дат предвидения 
надой.

На овощарството в на
шия край трябва да се о- 
брне специално внимание, 
защото съществуват отли 
чни условия.

мляко-

и някои акции в 
ношение не са сериовно Подго
твяни. Кооперациите са смен
явали рисови яйца за обикно
вени в отношение 2:1, Ша ин
терес При Производителите не 
е съществувал Би Шряабвало 
размяна да се извршиа в от
ношение 1:1. Нагласи се че ну
жно „Нишава* да Предприеме 
мерки да Подобри работата в 
своите птицевъдни обекти, за 
за да се йодобри нашето ПШи 
цевъдсШво.

Г. АЛЕКСОВ, СЕКРЕТАР НА ОК на СЮК В ДИМИТРОВГРАД:

Невиждан прогрес на нашето земеделие
В своята р^ч секретар

ят на Общинския коми
тет на Съюза на комуни
стите подчерта огромни
те успехи на нашето зе
меделие през тази година, 
които успехи ни освобо
диха от внос на зърнени

храни. Той каза, че това 
е най-доброто потвържде
ние за правилността на 
югославската селско — 
стопанска политика, ко
ято е успяла да колектн- 
визира земеделското про
изводство без да отнема

земята на частните прои
зводители. Г. Алексов ка
за, че някои източни стра
ни критикуват нашата си
стема, но не могат да се 
похвалят "с такива успе
хи, а от друга страна ку- 

(Следва ва 5 стр.)

ОВЧАРСТВО
В акционите програми 

на нашите кооперации ва-

редица други другари, а особена Сталин, че 
КПЮ заслужапа да живее и да се бори.

Тито-Валтер, както бе той известен в 
Москва, прие една борба от историческо значе
ние. Именно с помощ! на Димитров и Пик то11 
успи, въпреки големите и тежки обвинения про 
тив партията, че с изменила на Коминтериа н 
на революцията, да докаже, че тона не е вина 
та на партията, а на нейното ръководство, че 
партията държи в ръцете си знамето на Коми- 
нтерва и на революция и ще съумее да докаже, 
че тя е перна на Коминтерпа и ще съумее да 
покаже и докаже своята верност на революци
ята. За да се оцени тази победя на Тито още 
по-добре, трябва да се има предвид, че тя ое 
постигна при страшна съпротива на редица чле 
нове от апарата на Комиитерна, които имаха 
скрита симпатия към арествуваннто Горкия и 
неговите приятели. Тази съпротива отиваше 
понякога до там. че се превръщаше в открита 
заплаха, че Тито ще бъде задржан от НКВД 
ияма да успее да постигне целта си. Победата 
на Тито даде възможност да се сложи гранит
ната основа ва онази сила, която в последствие 
когато удари решителния час на историята, 
събра около себе си народите на Югославия 
под свею знаме и под ръководство на Тито, 
изнесе славната победа на социалистическата 
революця в Югославия.

През тези пренаситеви н тежки днн в
ИВНН КЯРМИВЯИОВ
из ЦИКЪЛА 
„СТАТИИ ЗА ТИТО*

нощи, конто тоП преживя в Москва през 1939 щ 
година той работеше неуморно. Трябва да ка- Щ 
жем, че освен подготовката за тежката борба, = 
която трябваше да изнесе н изнесе с победа, = 
той участвуваше активно в подготовка на хора 5 
за техниката на партийната подмолна работа, § 
а участвуваше и в редактирането на Краткия 
курс на ВКП (б), който бяха аапочнали да ре- з 
дактират, но не довършваха Горкия н Чопич, — 
защото ве успяха поради арествуването им. 
Тито довърши редакцията, 

печатницата

Е=

§

§
I

ха нанесли удар ве само ва ВКП (б), но и на 
другите партии па Комиитерна, особено на пар 
твйньта емиграция, дошла в Москва и в Съвет 

Съюз от Унгария, България, Германия, 
Полша, Финландия и редица други страни. 
Сталин бе уопял да ликвидира вече Полската 
и Унгарска, а до известна степен н Финланд- 

партия. Открит бе въпроса за ликввдн 
Югославската комунистическа

От 1937 до 1939 голина другаря Тито 
провеае в страната гигантска организационно- 
политическа работа Първо, той трябваше 
прочисти редовете на партията от навлезлите 
в нея с съдействие на полицията агенти, от 
разните тбоцкисти и фракционери. Към края 
на 1938 година той бе вече издал в Белград 

в „Пролетер“ и покрай ценните теоретически и 
Щ практически статии, имаше и решение за из- 
1 ключването из партията на ареетвуваите вече 
Щ в Москва като врагове на революцията и на 
Щ КПЮ- Горкич, Флайшер, Перовски и редица те 
Щ хай съмишленици. Тито бе успял да сплоти 
Щ около себе си редица добри работници и иите- 
= лигенти, които бМа започнали под негово р^- 
Ш ководство конкретна нартийва пропаганда за 

борба против надигащия се фашизм, против 
I сръбско.-хърватско,-словенския национализъм, 

и шовинизъм. Особенно бе се заонлвла поли
тическата работа на университетската младеж, 
която като жива струя се вля в партийната 
работа н я засили оше повече.

Пре» лятото на 1939 година Тито се яви 
еа третн път в Москва. Той носеше сьс себе си 
материалите на петата партийна конференция 
в списъка на каидитатите на ЦК, които тря 
бваше да бъдат утвръдеяи от исполкома на Ко 
минтерна. За тази работа бе дошъч другаря 
Тито и затова бързаше по-скоро да свърши и 
да замиие в страната, защото Хитлер бе вече 

своята война, моментите бързо иазрева- 
ха и нямаше време за чакане.

Но кеговото идване съвпадаше с един 
крайио неблагоприятен момент, Чистките, кон
то бе извършил Сталин в Съветския Съюз, бя-
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даде превода 
лично участвуваше 

нощно време в корегирането на книгата. И 
тъкмо благодарението на

ския и

неговата редакция 
книгата успя да излезе и да бъде отпечатана

ската 
райето 
партия, 
изцяло 
ше къде се

на тънка, луксозна хартия н да бъде изпрате
на в страната.

и на
защого н нейните ръководители почти 

бяха вече арествувани н никой не знае 
намират и какво става стях. Заедно 
ва КПЮ пропаднаха в занданите

Трябва да кажем, че в тева време бе из
вестно, че Сталин е написал само 
глава за историческия материялизъм, а не ця 1 
лата книга. Тогава бе известно, че книгата е ^ 
напвсал Ярославски, Но след неговата смърт Ц 
Жданов пръсна фалшивата истина, че краткия М 
курс на ВКП (б) е написана от „гениалния = 
вожд" Сталин и, че тя представлява евциклопс- § 
дия на болшевизма.

Не таза книга на времето си изигра по
ложителна роля в развитието ва комунистичес _ 
ките партии в целия свят, защото даде възмож = 
ност на народните маси да се еаповнаят с ас I 
торвята на болшенишката партия. Макар че 
книгата бе написана така, че главната роля на 
Октомврийската революция се приписваше на 
Сталин фактически, все пак тя изигра положи 
телна роля в развииието на революцията през 
този период, който е от решаюше значение 
за работническото движение.

четвъртатас враговете
на Лубюнка и после се изгубиха завинаги и не
винни другари, като Филип Филипович, Чонич,
Коста Новакович, Рада Вуйвич, Цвийич и брат 
му Андрей, и редица други, имената на които не 

дада си спомним сега. И когато Тито при
стигна в Москва вече усилен о се говореш е за 
ликвидацията на КПЮ. И другаря Тито бе чул
от самия другар Димитров такива думи, които бя 
ха паднали тежко на сърцето му н го бяха 

Другаря Димитров бе му казал — 
Вие знаете, че ние не вярваме на ааша партия 
и вие трябва да докажете, че тя заслужава до 
верие Тези думи другаря Двмитров ги повтори 

1 заминаването на Тито н те му бяха 
тежко повлияли, че именно в връзка с тях, 

всичката тяжест на положени- 
няколко дни той

можем

През теви тежки дни се сложиха неза
белязано възможноотите на едно развитие, ко
ето по-къоно доведе до тържествуващата юго
славска революция, до изграждането на социа
лизма в една страна, която по своему социа
лизъм гради така, както това искат югослав 
ските народи и го гради отличен от осъществе 
ния до сега социялизъм.

С тази победа, която изнесе Тито в Мое 
ква през летото на 1939 година, той показва, че 
има заложби за онова за което той се раави 
през огъня на освободителната война.

сломили.

и преди 
тяко
той почувствува

именно през тези
бели косми на главата си.ето си и 

получи първите
Праз тези тежки дни на това‘трето евве 

Москва той трябваше да издържи и 
тежка борба. Трябваше да се увер

почнал

идване в 
изнесе една 
ят не само Димитров, Пик и Мануилсв, но и
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Тържествено посрещане на бригадирите[РЕПОРТАЖ ЗА ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРш пъти
Пише: УДАРНА БРИГАДАмики
НЕЙКОВ Успехи не се постигна

ха само в изпълнение н« 
трудовите задачи. На 
културно-просветното по 
ле бригадата отбеляза за- 
видни успехи.

За бригадирите бяха 
устроени и различни кур. 
сове: Младежите имаха 
възможност да се запоз- 
ваят с младежите от раз- 
личните краища на наша
та страна и с това да у- 
крепят братството и е- 
динството на нашите на
роди.

Като ударници се за- 
вриаха следните младежи: 
Савов Симеон и Савов 
Никнфор от с. Трапа, 
Милано* Данчо от с. По- 
ганово, Иванов Петър и 
Стоянов Васил от Дими
тровград (всички учени
ци от димитровградската 
гимназия) Ранчев Петар 
от с. Драговита и Младе
нов Денко от с. Верзар 
(ученици от пиротската 
учителска школа). Освен 
това 8 души са специал
но похвалеви.

Денко Й. Младенов

На 1 септември се за
върна от автопътя Пара- 
чин — Ниш младежката 
средношколска бригада 
„Васил Иванов — Циле“, 
съставена от младежи на 
Пиротска околия. В със
тава на бригадата се на
мираха и 40 младежи от 
Димитровградско. На ди
митровградската 
строителите на модерно
то младежко автомобил
но шосе бяха тържестве
но посрещнати от младе
жи и граждани. Строите
ли и посрещачи заедно 
дойдоха до културния 
дом където посрещането 
се превърна в народно 
веселие.

Младежката трудова 
бригада работи тридесет 
дни на строежа на авто- 
пъ-я. Тя лагеруваше в 
младежката колония „Хри 
стиан Карпош“, недалеч 
от Делиград. Бригадата 
дебре изпълняваше сво
ите трудови задължения 
и всекидневно преизпъл- 
няв^ше нормата срепно с 
140%, поради което тя 
з-служи названието — 
три пъти ударна младеж
ка бригада.

ци не се е случило ни
какво нещастие, а пътят 
е много труден, 
със серпентини, 
още в ранните дни на е- 
сента и непроходим през 
зимата. Те не пият, а то
ва е учудващо рядка чер
та за хората от тоя бранш. 
Може би и сами дълбоко 
съзнават трудностите на 
споя призив да пазят жи
вота на хората, и колата, 
из завоите и урвите на 
Весна кобила.

автобуси лите си. Борим се дя у- 
служим хората, защото 
виждате ли в каква пла
нина сме и колко далеч 
е нашият прозорец към 
света—Враня. А до него 
нне трябва да прекараме 
всички, които само ну
ждата гони натам..- Няма 
най добър, има най-до
бри...

За шофьорите все пак 
най-много се приказва. 
Хората са в постоянен 
допир с тях:И когятоав 
тобусът ги носи кьм Бе
сня кобила или към Вла-

Два пътя свързват Бо
силеград с Враня и чрез

със света: един през тра всекидневно, а също
толкова и камионите...

щото нашите 
изминават над 500 киломе- пълен

него
Бесна кобила, изкачващ 
се на 1.600 метра височи
на и другият, .по лек* и 
„по-мдад“ през Власина, 
и двата трудни и през зи
мата почти непроходими

хлъзгав
* *

гара
Собствени средства

Всичко което има пред- 
не е дошлоприятието

като помощ. Превозване 
на места достигат и 6 ме . на ПЪТНици и стоки, рабо- 
тра височина.

Всяка сутрин автобуси
те на транспортното пред
приятие „Бесна кобила“ 
от Босилеград тръгват от 

„Кин-Стан“ по

от снежни преспи, които

тилницата и внимателно
то и грижливо ползуваме 
на колите и алата са да
ли доходи от които пред
приятието на няколко 
пъти е купувало кола и

Проблеми и перспективи
Електрическа енергия 

е първата трудност с ко
ято се бори предприяти
ето. Работилницата резпо 
л)га с машини които се 
движат с електричество. 
Електрическата централа 
не може да снабдява с

малкия
двете посоки към едно и 
също място—Враня, пъл
ни с пътници които оти
ват към стелград, Скопие 
и другите градове из стра 
ната ни.

Удобство, сигурно пъту 
нанеси пристигане за 4—5 
часа..

електричество предпри
ятието през целия ден и 
това им пречи в работа
та около поправките на 
колата. Опитът със соб
ствен мотор не е успе
шен.

Но това не е било 
всякога. Макар че пътят 
през Бесна кобила е про
каран още преа 1922 го
дина никой частен прите
жател на автобус, нито 
държавата тогава, са пос
мели да превозват пътни
ци през планината. Това 
го стори първото тран
спортно предприятие на 
Босилеград— „Бесна ко
била“.

Началото е някъде през 
1950 година. Два трофей 
ни камиона, нищожен а-

НовиПерспективи: 
л шии, които за сега още 
са тайна, развитие на ра
ботите в работилницата 
когато д йде електриче
ството от Власина и уве
личен машинен парк, до
статъчен да задоволи ну
ждите от превоз в Боси

Л..*
А

Гаражът ва „Бесна кобила*
!.Н; 5..-0
алат за работилницата.
Днес те имат еснчко ко
ето им е нужно да на
правят ремонт на своите

и хубави поме щения към Лисините, към Лю-

сина, и когато два пъти 
дневно мощната машина 
разбие тишината на Бо
силеград или на долищата лгградско...

И нови кола и бройно 
батите... За десет годвни увеличение, защото има 
откак превезват пътни-

кола
за работилница и гаряжи- 
ране на автобусите. Ала- . 
тът само струва над 3 
милиона динара. През ми
налата година лредприя-

лат, малко персонал и не
опитни хора. И много де
фекти и поправки, и мно
го закъснения, и много 
пъти застой на пътя и 
слизане от разнебитени
те „Манове“ и продължа
ване пеша... И все така до 
1956 година когато ще 
дойде първият автобус и 
нов камион, да облекчи 
пътуването на“ хората от 
Босилеградско...

На двора, край хубава
та сграда на предприяти
ето и в гаражите, 15 ма
шини: 5 автобуса, 9^ ка
миона, 1 джип. Това е 
днешвият машинен парк 
на „Бесна кобила“ купен 
със собствени средства, 
пазен нвй-грнжливо. Още

възможност за отваряне 
ня нови автобусни линии 
към Тлемино...

Всичко това може да се 
постигне, Защото перспе-Уепехи на „Труд“ 

в Димитровград
тието е имало чист до
ход над 7 милиона дина 
ра и е успяло да надде 
лие крмзвта, в която било 
западнало. С тези сред
ства са върнати 5,5 ми- 
леова динара кредит и 
дори работниците полу
чили тринаеста заплата. 
А оборотът бил 47 мили-

Бриеодврите ни работа
ктивите не са нескромни.
>;^/у^уууууууУУУУУУУЧАЛЛАЛЛ^ЛАЛ^УУУУУУУУУУУУУУУЛЛЛАЛЛА

Обущарската коопера- Из нашите републики
ция „Труд“ В Димитров
град постигна през т.-зи 
година го-пяио увеличение 
ва производството. През 
1958 година кооперация- 

она динара. та направи стокооборот
Тая година оборотът на стойност от.6 милиона

динари, докато през тази 
годижа се очаква той да 
се увеличи иа 19 милио
на. Ог къде []това значи
телно увеличение? Към

Македонската промишленост
нови руди: язбест, опал 
фелдшпат и др.

Капиталовложенията аа

на, е по голямо за 7 пъти. 
Произведенията на Маке
дония добре минават“ ка- 
кго на домашния така и

През изминалите пет
надесет години на свобо
ден живот и социали
стическо
Македония постигна 
грамадни резултати в ра- 
звитжето на своетостопан 
ство. До освобождението за около 40 пъти, на не- 
тя беше една от най-зао- металите също, а на про
стеналите облчетн на Ю- изведения от кожа за 54 
гославия. Тогава тя имя- пъти. Хранителната инду- 
ше около 90 предприятия стрия на Македония дв- 
с по 65 работни места, ва днес 6 пъти повече 
След войната са изграде- произведения, металопре- 
ни 120 нови предприятия, работвателна също,докато 
от които 70 са големи дървопреработвателната 
индустриални заводи, в е увеличена 7 пъти. В 
които работят над 50000 рудниците ня Македония 
работници в служители, през 1958 година с изко- 
Само въз основа на тези пани въглища за д.ва пъ- 
свщения може да се ви-, ти повече, отколкото пре
ди подмът на тази ре- ди войната, за 36 пъти 
публика. Индустриалното повече оловно—цинкови 
производство на Мжедо- руди, за 3 пъти повече

хромови руди, а започна
ло се е и с изкопаване на

ще е значително по голям, 
защото през миналато го
дина е имало само 27.000

развитието на индустрия
та и рударството, от осво
бождението до днес, въз
лизат на 130 милиар
ди динара, от което за 
изграждане на електрое
нергийни мощности е из
разходвано около 42 ми
лиарди динара, в обекти 
на едрата промишленост 
—40 милиарди динара.

Тези вложения дадоха 
възможност националния 
доходък на Македония Д* 
се увеличава в период* 
от 1958 година за 9.5Я 
годишно. През последни
те три години това у»е" 
личение ще бъде по-гол- 
ямо.

строителство
на чуждестранния пазар.

Производството на еле
ктроенергия се увеличипътника, докато тая годи

на ще има над 40.000, а 
работи старият трофеен това значи, че доходите' кооперацията се приеъе- 
„Ман* и моторът „Хен- 
шел“, който няколко пъти

ще бъдат по-голем« и от дини един от цеховете 
на предприятието „Сво
бода“, а от друга страна 
бе проведена нова орга
низация на труда: вериж
но производство и зайла 
щане според производ
ствената норма. И докато 
при старата организация 
на производството коопе-

средствата ще се направят 
нови покупки не кола. Ин
вестиционната програма 
за купуване на един ав^ 
тобус и един камион е 
завършена. Нови удрб- 
ства за пътниците и за

е менил каросериите на 
камиони, автобуси. И ня
ма никакъв знак по който 
може да се заключи, че 
тия стари ветерани на 
транспорта ще трябва да 
отидат в Склада на ста- 
рудиите.

предприятията, които пол
зуват транспортните у- 
слуги на „Бесна кобила“, рацията произвеждаше по 
значи са на прага. 250 чифта обувки месеч

но, то днес тя произвеж
да по 500 чифта месечно.

* а*
Директорът на предпри 

ятието бавно, като че си ЗА ХОРАТА НА 
ПРЕДПРИЯТИЕТО 
Ббсилеградчани и се

ляните от околностите

припомня говори:
— Нищо не сме напу

снали. От малки клещи 
и ключове, с които раз- на този градец и от плани 
полагахме отначало, съз ната с почит говорят за 
дадохме модерна работил- предприятието н шофьо- 
ница и с нея запазихме рите му: „С вързани очи 
колата си. Ето, старите могат да минат Бесна ко- 
„Манове“ работят още, била“-казват хората за ия- 
от един стар автобус на- кои шофьори. А за рабо- 
правихме камион и тури-' тннците от депото при 
хме в него мотора „Хен- предприятието казват, че 
шел“... Цялата поправка са като мравки.
■ преправяне нн струва Когато на директора 
около 670.„000 динара, поставихме въпрос за най- 
Другите предриятия ни добрия работник в пред- 
търсеха за същата рабо
та 2 милиона динара... Ето 
камионът още

Качеството 
ва обувките е на завидна 
висота и продукцията на 
кооперацията е тъосеня 
на домашния пазар. „Труд“ 
е вече продал тазгодиш
ното са производство на 
белградското предприя
тие „Рефлекс“. Спомена
тото предприятие иска 
от „Труд“ н по голямо 
производство, но коопе
рацията за сега не е в 
състояние повече да про
извежда. Увеличение .на 
производството се очаква 
през следната година,ко
гато ще се проведе ме
ханизиране на производ
ствения процес в коопе-

От едрите индустриал- 
спом*-вия, в сравнение с поло

жението през 1939 годи
ни мощности ще 
нем следните: Фабрикат* 
за цимент покрай Скопи*, 
която произвежда ЮО.ООи 
т. цимент годишно, док*- 
то след рекбнетрукцият*!

провежд*' 
ще произвежда 200.000 т- 
Фабрика за стъкло в Ск “ 
пие, която произвежД 
10.600 т. стъклени изд* 
лия и 700 т. стъклена 
на годишно; фабрика 
метални тръби в 
во с мощност от 
т„ Порцуланова фабрик 
покрай Титов ВелессГв

- : - :г:~:' • - ■ — ■ -

*

Шшт
която вече се

- ■;

||Щ|§
ш!|| V

ВШ:
IV

•Тприятието, тей се поза- а ш.мисли малко: няма по-до- 
работи бри. Всички са най-добри, 

без поправка. А работа И шофьорите и работни- 
нмаме много. Чак от
казваме услуги на някои 
клиенти от Вранско, за-

«яве
адншно производство 

6000 т. порцулан и *,вГ 
го други фабрики.

ците н техници и хората 
в администрацията. Пе- рацията. 
стим, работим свърх си- Мл. Текстилна фабрвка в Шап
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: НАШИ СЕЛА. ★ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ★ КООПЕРАТИВНО ДЕЛОп

, ПИСМО ОТ БОСИЛЕГРАД
СЪВЕТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ и

Есенна оран \
4 99

С есенната оран се це- Земеделската коопера- 
ли да се подготви почви- ция „Напредък- в Боси- 
та за пролетните расте- леград едва ли не пред
ния. С тая агрогехничес- ставлява единственото по- 
ка мерка почвата се об- силно стопанско предпри- 
ръща, раздробява и раз- ятие годно да снабдява 
равя и получава пра- жителите на Босилеград 
ховидна структура, като и селата. Хубаво органи- 
същевременно се унищо- ЗИрана на базата на една 
жават плевелите и вред- много по-широко стопан- 
ните животинки. Целта ско—търговско предпри- 
която се преследва с есе- ятие, тя е снабдител на 
нната оран е далсе натру- Босилеградско с хляб, ме
ла и запаси зимната вла- со, и други продукти от 
г. в почвата, нужна аа „ърва необходимост 
пролетните култури. Хра- текстилни материали и 
нителните вещества, бла- пособия за домакинството. 
годар!ение на дъждовете,
проникват по-дълбоко в ОВОЩИЯ И ОРЕХОВ 
почвата, където не могат ЛЕС НАД БОСИЛЕ- 
да достигнат корените на ГРАД
посевите. С дълбоката о-
раи тези отвлечени хра- В кооперацията имат 
нителни вещества се връ- полевъден техник. Той ни 
щат в о бработваемия пласт ДЗДС сведенията за коо- 
където растението може перацията : Земеделието 
да ги използува. За наши в Босилеградско е и твъ- 
условия оранта трябва да Рде заостанало и твърде 
се провежда на дълбочи- слабо. Климатът и висо- 
на от 15 до 20 сантиметра чината пречат. Боснле- 
в зависимост от физиче- градско не ще се занима- 
ските особености на поч ва' с отглеждане на зър- 
вага, мясторазположение нени храни, но ще пред- 
то и редовната дълбочи- приема мерки да извър
на на обработката на съ- шн НУЖНИ мелиорирения 
Щ1та почва. Задълбочава- на пасбища, ливади и мо- 
не може да става само чурища зарад увеличение 
од три до пет сантимет- добива на храна за доби
ра. Тази оран се извърш- тъка и ще повдига ово- 
ва на груби бразди и та- щарство, защото услови- 
ка се оставя и през зи- ята са благоприятни, 
мата За наши условия Кооперацията, в рамки- 
н/й-подходаще време е те на мероприятията 
същата да се проведе през общината, вече е нвпра- 
месец октомври, или до- вила значителна крачка в 
колкото това е невъзмож- това — От лявата страна 
но, би трябвало да се по- на река Драговищица, по 
оре до края ни месец но- стръмните и голи склоно- 
ември, защото от тогава ве над Босилеград, по 
у нас започват зимните дължината на границата, 
студове и валежи, които зеленеят вече малки оре- 
помагат за подобрение на хови дръвчета на една 
структурата на изорания площ от 400 декара. Те 
пласт. Дълбоката оран не са засадени през пролет- 
се препоръчва за съвсем та. Тая есен още 600 де- 
стръмни ниви тъй като кара ще бъдат засадени, 
съществува опасност из- така че една част от общя- 
ораният пласт да бъде та програма на общината 
отвлечен от пороите, ка- ще бъде изпълнена, по, 
кто и на онези ниви ко- дупки са изкопани «само 
ито са много влажни. на площ от 150 декара, а

трябва на още 450 дека- 
През тая есен същес- ^ Те ще бъдат изкопа- 

твуват добри условия за ^ в с 0 време. 
провеждане на това меро
приятие, което ща съз- Кооперацията не напря- 
даде условия за по-голе- га силите си само за за
ми добиви през идната саждане на орехов лес. Тя 
гппиня и би тоябвало зе- обръща внимание и върСелските пооизводите- ху овощарството. 550 де- само станция за разплод
ли да настоят да из- кара площ представлява и е поела да проведе в ли да настоят да а ; пвпшня гпа- своя район меринизира-
вршат и това си задъл- * ^ кооперацията% пето на овцете. Тая го-

вече се предприемат мер
ки за засаждане на нови 
площи с вишни, череши 
и круши.

Този труд не ще се 
отплати веднага. Босиле
град трябва да чака" не 
малко до като стасат оре 
ховите дръвчета, вишни
те, крушите и другите 
овошки. Но десет години 
ще изминат, а тогава до
ходите на населението ще 
пораснат и животът ще 
стане по-добър.*

ЖИВОТНОВЪДСТВО 
ИСКА ПРОМЕНИ

Ако зърнените храни 
не дават почти нищо, то 
животновъдството на Бо
силеград е най доходния 
клон от 
Много овце, едър доби-

дина тя има разплоден 
пункт за меринизирвне 
между Райчиловци и Ра- 
дичевци, защото в тия • 
две села ще се проведе 
стопроцентно меринизира- 
не. Разплодната станция 
работи няколко години и 
постепенно се менят ста
рите раси на животни в 
Босилеград и селата око
ло него. А с това и дохо
дите и продукцията.

ИЗКУПУВАНЕ
НА ПРОДУКТИ

Изкупуван* на селско
стопански продукти е ед
на от основните дейности 
на кооперацията. Служи
телите в кооперацията 
казват, че станцията за из
купване е най доходният 
ю/л о н, на коопера- 99 
цията и същевремено най- 
услужният клон, защото 
изкупува от производи
теля всичко което той мо
же да отдели—ракия, ме
со, животни, овощия, дър
во и прагове за железо
пътни линии. Миналата

Нишава“ е готова за сеитбастопанството.

ният парк е обезпечен, а 
заплануваното 
тво изкуствена тор се о- 
чаква да приетите 
дни. Направен е в детай
ла оперативния план на е- 
сенната сеитба. Според 
думите на агронома на 
кооперацията Маноил Ма- 
ноилов, със сеитба трябва 
да се започне от 1 октом 
врн и същата да се завър 
ши за 12 дена, за да мо
же и жътвата да се про
веде от един път, а и за 
да могат по успешно да 
се проведат и другите 
мероприятия които изис
ква пълната агротехника. 
Предстои ни дванаесет- 
дневна и денонощна ра
бота.

Канцеларията на земе
делската кооперация .Ни 
шава“ тези дни прилича 
на военен щаб. По маса
та са разстлани картите на 
предвидените площи за 
засяване с вмеокородил- 
йи сортове пшеница. Пра
вят се последните приго
товления- Всичко се из
числява математически, а 
времето е използвано до 
последната минута. На 
.Нишава“ предстои сери
озна задача: през минала
та година тя имаше площ 
од 53 хектара под пълна 
агротехника, а през тази 
година — 140! През тази 
година кооперацията се 
е съюзила 413 частни про 
изводителн. Договорите 
са почти готови. Маши-

количес-

тези

година станцията е изку
пила 670.000 кг. ябълки 
и круши н около 30 ва
гона шипки.

А тия произведения на 
селянина би останали да 
пропадат ако не беше ста
нцията за изкупване, за
щото транспортът е тру
ден и никой от стрни не 
се интересува за тия произ
ведения отвъд планината. 
И ЕДНА ЗАБЕЛЕЖКА...

Изкупване съществува. 
Купува се всичко,а в зар 
заватчийниците (които са 
частни)превисоки цени на 
зарзавати. А това е само 
в Босилеград. Във градо
вете из страната ни тия 
продукти не надмннввт 
10—12 динара закилограм. 
Транспортът е скъп наи
стина, но кооперацията 
би трябвало да предпри
еме нещо за снябдаване

ва

Изглед от Босилеград

тък пръснати из богати
те но малко диви пасища 
най-често отглеждани 
примитивно, дават основ
ните приходи за препита
нието на Босилеграчани. 
Кооперацията много до
бре знае това и нейните 
стремежи се направля
ват към едно-да се по
добрят расите на живот
ните, да се опитомят па
сищата, да се измени на
чинът на отглеждане на

За ио-шнрока разяснителна 

работа
(Продлъжение от 3 стр.)

нови ^земеделско — сто
пански обекти.

пуват нашата |високоро- 
дилна пшеница. Отправи 
призив по земеделските 
кооперации да бъдат по 
еластични в сключване |на 
договори, та на този на
чин, колкото се може по- 
голям брой на земедел
ските стопани да се сьюзат 
с кооперацията. Той, съ
що така нагласи, че, об
щността ще 'отпусне о- 
громни финансови сред
ства за подобрение на зе
меделското производство, 
а кооперациите да се под- 
готовят да използват тези 
средства като създават

„Трябва да засилиме на
шата разяснителна рабо
та и да обясниме на ня
кои хора, че |съюзваве с 
кооперацията не значи че 
той ще .изгуби собстве
ност над земята както то
ва някои от незнание раз
правят. Ние ще даваме 
приоритет на уедрите зе
меделски комплекси, но 
също така няма да 
отхвърлим и онези 
стопани които и със соб
ствени средства и на по- 
малки площи искат да за
сяват аисокородилни пше
ница или хибридна царе
вица. Ние трябва да бъдем 
по-еластични към съюзе
ните земеделци, а от дру
га страна и кооперациите 
трябва да изпълняват сво
ите задлжения най-ко- 
ректно.“

В разискванията взеха 
думата и другарите Пе
тър Алексов от с. Же* 
ллоша, Васил Петров от 
с. Поганово, Димитър 
Цветков от 6. Пъртопо- 
пинци, Димитър Петров 
от с. Смиловци и Георги 
Кирков от с. Бребевница. 
Всички участници в ра
зискването говориха за 
проблемите на земедел
ското производство 
своите райони като под
чертаха, че през тази го
дина очакват още по до

бри резултати.

на хората и с тия продук
ти. Загуба няма да има, а 
производителите коопе
ратори няма да стоят в 
редица да си купят чуш
ки 40 по динара килограм, 
когато той не струва ве
че ни 20 динара. Нека си 
припомним че тия същи 
хора купуват и в продав- 
ниците за текстил и хра
нителни

животните, а чрез всички 
тия мероприятия да се у- 
величат доходите на насе
лението. Кооперацията не 
тръгва от свои интереси. 
Тя няма стада, а държи

индустриални 
артикли, а там коопера
цията не е загубила.

взе. И онова което про
даде и от него по-до
бри пари взе. защото 
на тегло мелезитеизле 
зоха по-добри. Бре, ду
мам си аз, какво напра 
вих? Защо ми трябва
ше това? Защо и аз да 
не вървя къде и моят 
комшия!... Ето, излезе 
така, че на 
ните започнаха да 
подсмиват и да ме ка
рат на шега... Та зато

ва когато сега стана 
дума за меринизация 
аз си казах, че ще бъ 
да пръв и няма да слу 
шам какво казва този 
или онзи, а ще си гле
дам сметката. Ето от
къде моят мерак!,— 
каза малко срамежливо 
бай-Асен.

Агрономът пан сеус 
михна.даде на бай-Асен 
да запали цигара и 
каза:—Нищо бай-Асене 
нали знаеш „че школа 
та се плаща“ I Кажи 
на другите да не прав 
ят така, както ти си 
направил. Хайде, дайте 
овцете на бай-Асен —• 
нека се внае, че тази 
година той е бил меж 
ду първите, нека му 
се изпълни меракът. М.

И не дадох овцете си. 
Убеждаваха ме хората 
и някои мои комшии, 
ама аз не попускам. 
Разправяха ми някои, 
че на мелезите не била 
добра вълната, че агне 
тата били за резил, че 
тава, че онова... и аз 
не дадох овцете. А бе 
изнасяха ме по събра
ния и какво ли не, а аз 
чаках моя дек, та да 

се посмея. То егне- 
наочи наистина 

не бяха хубави като 
моите и аз ги подигра
вах. И за вълна ги по
дигравах, 
стана? Ония агнета се 
оправиха, натежаха, ста 

по-добри от мои
те. Днес —утре, а ком
шията започна да от
правя подигравки към 
мен... И имал е право. 
Тройно повече вълна 
намери и повече пари

ФЕЙЛЕТОН

: бай-Асен да мУ 
иска да бъ

ловие 
каже защо 
де между пърните и от 
къде му този мерак.

На бай Асен му ста-

Когато стадото овце 
от село Н. се спря при 
пункта за изкуствено 
оплодяване на овцете, 
бай-Асен каза дру
гарите да поприпазят 
овцете, а той тръг
на да търси ръководи
теля на пункта. Пред
ставиха му младия агро 

животновъд и бай- 
Асен, след като го по
пита за здраве, каза;

— Слушай бре дете, 
меракът ми е моите ов 
це най напред да ми
нат... през тази, как я ка
звате де, меринизация!

Агрономът се усмих 
на. обеща че така ще 
бъде, ама под едно ус-

мен селя-
се

на неловко.
— А бе, то не е за 

разправяне, ама като и- 
скаш ще ти кажа. То е 
резил работа! Минала
та година като съоб
щиха, че ще се прове
де меринизация... че ще 
се мъркат овцете без 
овнове, аз си казах: 
„Ама че работа... къде 
може това... признавам 
на науката за самоле
тите, сателитите и дру 
гите там работи, ама то
ва а завързана работа!“

им
тата

Ама каквоном-

наха
в

М. Мл.
^плг.^г-.............................................. ..... ......................
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ЗИДЛРИ

Създаване на 

СКОЮ
явнвят към новите начи
нания в животновъдство
то и към културната мла
дежка забава. Голям брой 
членове ежегодно напус
кат селото и организаци
ята и отиват на училище, 
но когато се върнат, ра
ботят с удвоени сили.

Пасивните предели на 
Босилеградско, па и на 
това село, определят за- 
н иманията на жителите му. 
Животновъдството след 
„печалбарството* (зидар
ство) представлява основа 
на препитанието на хора
та. Но Горна Любата си 
е останала при старите 
начини на отглеждане до
битъка. Нови раси живо
тни тежко си пробиват 
път, а меринизирането в 
миналите години показа, 
че селянинът трябва да 
учи още за да стане до
бър животновъд. Все пак

няма домякииство без 4 е 
глави едър добитък и де 
сетина овце. То все Па 
дава приходи, които ! 
печалбата от зидарството 
дават средства за еди! 
скромен живот.

А земеделието е

Всички чакат майсто
рите—зидари: и домаш
ните, и продавачите и ор
ганизациите, защото вси
чки имат полза от тях. 
Те идват късно през е- 
сента, понели живота на 
богатите краища със се
бе си, навиците им, кул
турата, облеклото, и тях-

лото принадлежи на мла
дежката организация. 240 
члена в района 
събота имат събрания, на 
които обсъждат въпроси 
от организационно и сто
панско естество, а след 
донесените решения за 
дейност не забравят ни
що. Особен интерес про-

всяка

Появата ия „Дървена застава* из улиците на 
Загреб на 1 декември 1919 година отбеляза на 
символичен начин първите крачки на СКОЮ по 
неговия борчески път. Възванието към пролетар
ската младеж иа Югославия, печатано на първата 
страница е значило много повече от редакционна
та статия.

слабо
Кооперацията през мин*' 
лата зима е внесла 
около 100.000 отвъв 

килограм, 
зърнени храни в закящ 
не дърва, месо, окол0 
2000 овцм и над 2000ка- 
лограма лековити билки 
които умеят да наберат в 
изсушат жените и дещ. 
та от Горна Любата.

Тая година земеделие
то не. ще даде почти ни- 
що. Времето дъждовно а 
студено не дава да се по
жъне и онова което е 
преодоляло на студовете 
и дъжда. Жътвата току 
що започва в Горна ,% 

М. Нейков

„Ето ни между вас с първия брой на „Дървена 
застава“. Пристъпваме като младежи към младе
жи, а това е най-добрата ни препоръка. Пристъп
ваме ви като братя, като пролетарски деца, които 
първи между младежта разбраха великата епоха 
в която живеят, които знаят какво искат и къде 
им е мястото, пристъпваме като събудени в жиз 
нената борба, раао съзрели, пролетарски младежи, 
които са опитали всичката неправда, всичките бол
ки, обиди, всичките горчевини на днешния обще
ствен порядък, който сподьвя и вас. Пристъпваме 
да ви дадем ръка, аа да излезнете от блатото, в 
което той ви е хвърлил. Пристъпваме да ви отво
рим очите, за да разберете истинските причини 
на днешното ви бедно положение и да ви пока
жем от къда трябва да очаквате спасение. Идва 
ме, най-сетне да ви съобщим възторжено, че е 
близък края на нашите мъки, че още малко ще 
бъдем пасторци на това общество, че оковите на 
нашето робство вече се разкъсват и че от нас за
виси да ли ще ги хвърлим от себи се...“.

Излизането на „Црвена застава“ представля
ваше практическо провеждане в живота на едно 
решение на младите комунисти, които петдесет 
деня по-рано, на конференцията на представите
лите от местните организации, бяха образували 
свой съюз. Още в първите колони на този вест
ник личеше революционната сила, в която се за 
раждаха и Комунистическата партия и Съюзът на 
комунистическата младеж на Югославия.

СКОЮ се роди в революциионната буря на 
времето, когато замлъкнаха последните оръдия ва 
Първата световна война, а победата на социали
стическата революция стана действителност на 
една шеста част от земното кълбо. Докато юго
славската буржоазия бързаше да създаде своя 
държавна машина, хърватските и босненски селяни 
отиваха в „Зелени кадър“ и превземаха именията 
на богаташите, а работниците провеждаха стачки 
на пролетарска солидарност със социалистически
те революции в Русия и Унгария.

Под влияние на пресните впечатления от съз
даване на Партията, само няколко дни по-късно, 
се събра група студенти в Белград. Те създадо
ха свой комунистически клуб и донесоха решение 
да побързат със създаването на такива клубове 
във всички университети, които трябваше да прр 
ширят своята дейност и върху работническата и 
средношколска младеж. Под влиянието на този 
клуб и на Социалистическото студенстско друже
ство, основано през месец фебруари 1919 година 
в Загреб, за кратко време бяха създадени петна 
десет местни комунистически организации с над 
400 членове. Комунистическото движение между 
младежите представляваше нова опасност за вече 
ваплашената буржоазия и нейната държава. С цел 
да попречи за разрастването на това движение и 
да раздели младежта, буржоазията се насочи към 
създаване иа своя режимска младежка организа 
цня. Във вързка с това, през октомври месец, тя 
бе заказала първия югославянски младежки кон
грес в Загреб, с цел, под маската на социалисти
ческа програма да събере масите на младежите и 
тяхната сила да исползува за консолидиране на 
режима. Но тези намерения на буржоавията са 
били открити и организаторите' на конгреса реши- 
ли да проведат конференция на сениори, т. е. на 
участници от пораншните организации на нацио 
нал освободителното движение. Когато вечерта на 
9 октомви, един от представителите на оргьниза 
торите на конгреса посочил като причина за от
лагането на конгреса опасението че с идв)нетона 
Б00 белградски студенти ще настанат метежи, ко 

в чужбина би се тълкували различно, кому
нистите, които през цялото време се държали с 
резерва, настъпиха с изявление, в което осъжда
ха работата на организаторите 
на конгрес на цялата югославска младеж. Съще
временно те предупреждаваха, че на утре ден, в 
помещенията на дома на печатарите ще проведат 
своя конференция, на която ще обединят комуни
стическата младеж на Югославия Срещу това из
явление се противопостави един от организатори
те на конгреса, като заяви, че тъкмо 
те са причина, за отлагане на конгреса.

На втория ден, т.е. на 10 октомври, комуни
стическата младеж проведе своя отделна конфе
ренция, на която прнсъствуваха делегати от цяла 
Югославия и на която бе проведено пълното обеди 
нение на комунистическата младеж на Югославия.

С тая конференция на петдесет'храбри мла- 
дежн се създадоха основите 
младежко движение в Югославия.

Любатчани са познати като добри зидари бата.

ното временно пребивава
не в селото оставя следи 
върху целокупния му жи
вот. Организациите тога
ва оживяват, изпъстрят се 
облеклата на момите, из
чезне „саята“. напълни се 
залата на кооперативния 
дом и започнат сватбите... 
Дюлгерът напролет ще 
отиде в Македония, Чер
на гора или Съзбия да 
строи и да заработи.—Бо 
силегрядско още няма 
възможност да поеме ра
ботната ръка на хората си.

Горна Любата лежи на 
пътя Босилеград—Враня. 
Около—хубав планински 
предел с изкуствено пов
дигната борова и багре- 
мова горичка, да запази 
ог пора ща малкото земя 
в долината, и 256 дома
кинства с 1500 жйтели, и 
малки бели къщи, три ко 
оперативни продавници, 
голям кооперативен дсм 
и още по-голямо, недо
вършено здание на основ 
но училище, строено, как- 
то „зли езици“ казват с 
папи на кооперап1 ята, я 
на инат на долнолюбат- 
чани.

Зидарите са оставили 
белег върху живота на 
селото: липса на конзер- 
ватизъм,предприемчивост 
и съзнание, че без шко
луване няма живот за хо
рата в това село с? —някои, 
от многото още, харак
терни черти на селянина. 
Сведенията за учениците 
показват, че сега в учи
лището има около 230 у- 
ченика от които след за
вършване, според досега
шните показатели, 60% 
продължават училище и 
стават служители и спе
циалисти работници. А от 
това число ученици 140 
са членови на ученичес
ката кооперация на раз
личните кръжоци и акти
ви в училището. Актив
ността на учениците е 
плод на родителското на
правляване, казват учите
лите.

Печалбарските скита- 
ния на тези хора са уни
щожили в тях консерва 
тизма: Социалистически
ят съюз на трудещите се 
в Горна Любата работи 
добре. Има над 700 чле
нове—мъже и жени. Кул
турно-просветно от дру
жество също така успешно 
настъпва. През миналия 
сезон е имало 6 предста
вления, които публиката 
е посрещнала с възторг 
заради качеството им.

Починът за културно 
просветната работа в се-

Книжарницата разполага 

с книги и прибор
Макар че е отдалечена 

от центрите, книжарни
цата в Босилеград е взе
ла мерки още през лято
то да набави учебници 
за училищата на Босиле
градско. Още в началото 
на учебната година всич
ки книги са пристигнали, 
заедно с целокупния при
бор, които е нужен на у- 
чениците.

Книжарницата разпола
га почни със всички учеб
ници за основните осмо
класни училища на бъл
гарски език. Особено в-

печатление правият учеб От продавача в ки- 
нощите по бълг'"'ски език, жарницата узнахме че по- 
печатани на хубава хар- вечето от училищата са 
тия и с добра техничес- купили книги за учени
ка уредба. ците си.

Панаир на книги в Белград
От 30 октомври до 4 

ноември в халите на Бел
градския панаир ще се 
състои IV югославски па
наир ма книги. За този 
панаир съществува голя
мо интересуване. Това мо 
же да се заключи въз ос
нова на сведенията за 
голямото участие на на
ши и чуждестранни из
дателства. Издателствата 
от чужбина вече са зан- 
гажирали една трета от 
пространсз вото на панаира 
Очаква се тази година да 
бъдат изложени над 
30.000 книги.

Тази годива на птнаира 
ще бъде организирана и 
специална изложба на ю-

гославския печат, както 
и изложба на книги а 
други издания по случай | 
40-годишнината от осно
ваването и , дейдостта. «> 
КПЮ.

Организаторите на Па
наира подчертават, че таз
годишният панамр ще има 
и комерциален характер. 
Всеки посетител ще може 
да поръча от нашите и 
чуждестранни щандове 
ония книги, които иска, 
докато миналата годива 
това|не бе възможно.

Общо взето, органи
зацията на Панаира през 
тази година ще бъде пв- 
добра и очакват се мно
го по-големи резултати. .!

«„Спортист“ 

предаде купата
„Спортист“ Димитровград 

„Младост“ Полека
прави няколко греши* 
срещу отбора на. Спор- 
тист. Победата на Мла‘ 
д ст все пак е заслу»еиа'

Представителят на 
Свобода предаде на по
бедителя купата, коят° 
миналата година бе' спе 
чалил Спортаст.

нервно и несвързано, а 
от друга страна му лип- 
сааше и нужната физи
ческа кондиция. Футбо
листите от Младост игра
ха по-ефикасно и затова 
извоюваха н очакваната 
победа. Съдията на сре- 
щета не беше достатъчно 
обективен. Освен това на-

На Десети септември— 
Деня на освобождението 
на Пират—в Пирот се съ
стоя ф-нална футболна 
среща за купата на вест
ник „Свобода“—„Освобо
ждение на Пирот“ между 
отборите „Младост“ от 
Полска Ръжана и „Спор
тист“ от Димитровград.. 
Спортист беше през ми
налата година извоювал 
купата и всички очакваха 
и прогнозираха, той да я 
запази и тая година. Оба
че футболната среща не 
даде очакваните резулта
ти. И двата отбора игра
еха слаб футбол, а побе
дата извоюва , одборът на 
младите и по-ефикасни 
футболисти от Полска 
Ръжана. Играта беше жи- 
вз, но ме и на онова рав
нище което очакваше пу
бликата. Спортист нграше

в-

ито

и искаха свикване

-
■

■комунисти-

>

на революционното

Огбора на димитровградския .Спортист*
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3Босилеградският шо
фьор, Стевав Атанасов й 
Димитров е изминал с 
джип 250.000 клм. без по- 
сериозна поправка на ко
лата. През време на пъту^ 
ванията не е имал ника-' 
кво злополучие.

Същият шофьор е на
учил 50 души да карат 
кола. <

х •?р «я раи ..да: гсгвоя =2*е
ПЕЧАТЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА ... С- я . * 2* "■ * 'м.- •.-ан?;. ^

-4- а*' ®П11.През последните годи
ни в нашата страна изли
зат 22 вестника на наци
оналните малцинства от

които 2 вестника излизат 
всекидневно, 
вестници излизат 
раж от почти 11 милиона

екземпляра. На кои езици 
излизат тез , вестници? 
По един вестник се пе
чата на български, чешки, 
словашки, италиански, ру
мънски и русински езици, 
в по три вестника изли
зат на немски, по четири 
на шиптарски и по девет 
на унгарскш език.

Покрай вестниците из
лизат и списания на на
ционалните малцинства в 
годишен тираж от мили
он екземпляра.

Всичките
в ти- ШШ у

1
I ■■•.;4,.Е &НАШАТА СТРАНА ОТНО 

ВО 1ЦЕ ИМА НАЙ-ГОЛЯМ 

СКИ-ТРАМПЛИНГ Яим
8 - ■&*

■

"Обущарите и шивачи
те в Босилеград са по
знати по евтините услуги Щ 
при тях най-хубави мъш- ЙЙ
ки обущи струват 3.500 
динара, а един мъшкн ко
стюм (шиенето) 2 300 ди
нара.

■ и.' •;

Гигантският ски-трамп- 
линг на Планица в Сло
вения, построена по пла
новете на инженер Бло- 
удек, беше с години сбор
но място на най-храб
рите скиори в света. Чрез 
този трамплинг стана въз 
можно да се осъществят 
скокове до 120 метра. 
Стед войната бе изгра
ден в Кулм, Швейцария, 
още по голям ски-трамп- 
линг така, че Планица 
трябваше да отстъпи пър 
вото място и дя се задо
воли с трето. Съществу
ват, обаче, добри изгледи 
Планица отново да събе
ре най добрите скиори в 
света, да стане място къ-

дето ще се реализират 
най-дългите скиорски ско 

света. Инженер 
Блоудек е приготвил пла 
нове за постройка на нов 
скн-трамплинг чрез който 
ще могат да се реализи
рат скокове и до 160 ме
тра. Строежът на този ски 
трамплинг ще струва о- 
коло 25 милиона динара.

В двора на манастира св. Ламбрехт, в Австрия, 
се състоя неотдавна шахматен турнир със 
фипури. И шахистите, и фигурите, и зрителите 
бяха въодушевени от тази игра.

кове в живн

Успех на нашето карабостроене (Ьасмолигсппачгачтвлш ,Към края на месец ав
густ в корабостроителни
цата „Уляник“ бе преда-

!Рден на представителите 
на Полша голям кораб- 
цистерна от 20.000 тона. 
Това е, всъщност, и най- 
големият плавателен съд 
на Полша, а ще принад
лежи на океанската лнния

За нашите пожарникари
ГРОБИЩЕ НА НАЦИИТЕ дружеството като на пър

во място се обеапечат 
пожарникари — специали
сти, които да ръководят 
дружеството, нщого 
до днес ние нямаме в 
дружеството нито един 
офицер или подофицер— 
пожарникар.

Това са належащи за
дачи на дружеството, ко
ито искат своето неза
бавно разрешение, с о- 
глед на задачите, които 
стоят пред пожарникар
ското дружество.

Около тридесет годи
ни съществува доброволв Гдиня за която е и по 

строен. Корабът-цистерна ческо пожарникарско дру
жество в Димитровград. 
От основаването му през

Гробището на Беруда 
(малък хълм недалеч от 
Пула) с право може да 
се смята за гробище на 
нациите и като такова е 
единствено в света. По

вече от 140 години в не
го се погребват тленните 
останки на „Карпати“ е с дължина 

от 170, широчина 22 и 
височина от 12 метра. Дви 1927 година до днес то 
жението на кораба обез- не е получило едно по

стоянно помещение за

починалите 
моряци от всички нации 
в света, които са почи
нали на параходите си по 
време на плаването.

А такива е имало много. 
В това гробище са по
гребани 40.000 моряци, 
които различните кора
бокрушения, морски сра
жения и болести доведо
ха в това последно мя
сто. Между тях са и раз
стреляните моряци Лю
бомир Краус и Франти- 
шек Коуцки, които раз
стреляха австрийците за
реди опит на бунт в ав
стрийския флот. Най-мно
го моряци са погребани 
във Беруда през 1918 го 
дина когато 
епидемия 
грип“.

печават големите дизел-
конски свои нужди. Негивите по-мотори от 8750

сили, които са изработе- жарникарски 
ни в нашата корабостро- съоръжения днес се 
ителница „Уляник*. Ко- мират в един гараж. Спо- 
рабът е правен от такива менатите съоръжения не

задоволяват нуждите на 
Димитровград. От друга 
страна, дружеството не

машини иЮГОСЛАВИЯ СЛЕД 20 ГОДИНИ на-
[■ Повече, и - богати материали, които позвол

яват и плаването по се
верни морета. За нужди
те на Полша корабостро- разполага с дооре под- 
ителницата ще построи готвени пожарникари-до- 
още един такъв кораб-ци бвоволци. Това иай-добре

се видя на неотдавнашни 
те пожарникарски упра
жнения конти се приве
доха в Димитровград, а 
в които участвуваха и по
жарникарите от Пирот и 
от фаорика„Тигър“.Слу
чи се, че димитровград
ските пожарникари ра
звалиха помпата за вода

1 Борис Тодоров 
ДимитровградI Лущ12

етерна.I-
И Вознаи цакан в светаш* ПАК ЗА0

В света съществуват много- 
броНаи канали която съврзват 
реки с морета или морета с мо
рета. Между най-познатите са 

света Суец (160 км.), Кил- 
скрлт канал (98 км ) и Папам- 
скиат кавал (81 км ).

п& {

ФИРМИТЕ|| юааСЕГА владееше 
на „испански вI:

й В Босилеград ще сре 
щнете .много фирми. 
Едни написани на чист 
български език, едни. 
смесено (сръоско-оъл- 
гарски), а едни на4чист 
сръбски език. Ще ви
дите например: „Сре- 
ски завод за социално 
оСигурагье-, Комунално 
предузе&е „Услуга“ и

бъде по-богата и по-бога
ти ще бъдат и отделните 
лица. За двадесет години 
нашият национален доход 
ще бъде двойно увеличен 
по отношение на сегашния 
Все по-модерната обра
ботка на земята и наша
та индустрия ще обезпе
чат прехраната на нашето 
население, а покрай това 
ще се създадат и изли- 
шеци за износ.

р След двадесет години 
[I Югославия ще има над 6 

милиона повече жители. 
Това значи, че ще имаме 
жители за още една ре
публика. Шеет милиона 
хора всеки ден ще сядат 
покрай масата и ще ис
кат дневната си дажба 
храна.

Въпреки че ще ни има 
повече за шест милиона 
нашата страна тогава ще

тъкмо в навечерието иа 
съревнуванието. Трябва
ше да се съберат всички 
специалисти от града за 
да се поправи помпата. 
В сревнуванието по из
пълнение на пожарникар
ски упражнения ние, съв
сем естествено, заехме 
последното място.

Нашето дружество, ма
кар че е осаовано най- 
напред, ве показа доори 
резултати. Трябва да се 
предприемат мерки за по
добрение на работата на

Няма месен, иа обесен!
I!

(■Посветено ва селата Г. Дол, Лукавица, Градине в Бачево)
I,
1

!
др.

Това разнообразие не 
е П/»од на нищо друго 
освен на небрежност 
или нездрави стремле
ния на ръководещите 
заведението или пред
приятието. Може би си 
мислят, че по-лесно ще 
се удържат на местата 
си. 1е забравят, че на 

| родите иа Югославия 
са гласували правото 
на националните мал
цинства.в Югославияда 
пишат, говорят И съз
дават на свой роден е- 
зик и да бъдат равно
правни във всяко от
ношение с другите на
ционалности в страна
та ни.

Защо тогава?!
И, някой отговорен 

фактор ой трябоало да 
види това. може ои 
Съветът за култура и 
просвета. И да каже ду
ката сн. А фирмите да 
се напишат отново не 
е трудно и не е скъпо. 
По-скъпо е 
в печатление, което мо
же да остави това ра
знообразие, и ненужни
те съмнения в правата 
на националните мал
цинства, защото те са 
озаконени и разрешени.

ПИСМО ОТ БОСИЛЕГРАД

И ТОВА. СВ СЛУЧВА...
Променяш лицето на Шоя 
ройон.

Общинският комитеШ на 
СКС е имал доверие в е- 
дин млод счеШоцодиШел и 
Предложил му Шой да оШи- 
де в споменатата коопера
ция, но 
сШиВендисШ на друга коо
перация, не се съгласил, ка- 
Шо казал, че ще Ползува 
всичкиШе Права, коиШо му 
дава закона за да не оти
де в Шоя кооперация. Кога
то обществената нужда е 
на лице, той си сПомпя за 
ПраваШа си, а забравил е 
вадлъженияШа към Парти
ята и общността, която е 
обезпечила неговото шко
луване!?

Повече от двадесет слу
жители и работница (Пре
димно служители) в боси- 
леградска община Получа
ваш детски добавъчни. Спо
менатият брой е интересен 
По това, че тия двадесет 
служители Получават от 
общността над един мили
он и 600 000 динари, а съ
щевременно Полз\1ваШ хуба
ва доходи от имота си и 
Помагаш на родителите да 
Плащат данъка си. Своето 
Право на“-детеки добавъчни 
са издействували напълно 
„ааконно“. Мемяу тях има 
и десетина номунисти.

А ковачът В.С. от Долно 
Тлъмино не можал да По
лучи детски добавъчни за
щото било ,установено•, 
че живее заедно с баща си. 
А баща му е циганин —но- 

без всякакъв им ш и 
без Приходи. И това е ре- 
шено напълно .според ма
кова".

ГДЕ ИМА БЕНЗИН?
Движението на пътни

чески автомобили и ками 
они през Димитровград 
от ден на д«н се увели
чава. Това осооено се оттой, макар че е
нася за чуждестранните 
превозни средства. Чес
то чужденецът спира и 
.се разпитана къде може 
да намери оензин, В тия 
случаи стават смешни не 
до разумен,.я, Би трябва
ло на лични места в гра
да да се поставят лесно 
забележими таоелки, ко
ито да показват ни чуж
денците 1 къде могът да 
намерят бензин, пък и 
други услуги които са ну 
жни на пътниците. Табел 
ката която сега същес
твува в града, едвам за- 
забележиМа, не може да

— Какво • това: над нае електричтетао, а у дома газена 
• ламба?
— Това е нашето село! *

I

ТОЯГА — ДУДУК
Много пастири от Лу- 

жница, Пнротска околия, 
си правят един чуден ин 
струмент— тояга—дудук. 
Тази идея се роди още 
преди сто години и пръв 
я реализира Цветко Вел- 
кович от с. Масуровац. 
Тичайки след овцете не
му се е случвало да из
губи дудука си и той ре 
шил да съедини двете не
ща в едно, да направи 
тояга—дудук. ДнесвЛу- 
жница мнозина си имат

такива тояги на които, 
кога не са за употреба, 
могат и да си поевнрят.

Един работник е крити
кувал директора на Пред
приятието, че не се стара
ел добре, за работите на 
Предприятието. Т"Ва е на 
мястото си, защото усПе- 
хъШ на ПреаПрия'ПиеШо за
виси ОШ У’ ърдиеШо на вси- 

Една кооперация в Боси- чки. а критиката Помага 
леградско има нужда от усърдието да бъде По-тл- 
счетоводител за да може ямо. Но същия роо Шник 
да у пели финансовите си малко след тона отишъл в 
роботи, защото в гледна- централа "а, Приключил жи 
щ те години са запланува- цз ви електропровода и с е- 
ни големи меооОрияШия в лектричегШво ловил риба в 
обл'СШта на селеш то сШо реката А електрическата 
Панство. които трябва да енергия е на предприятието!?

воч, п. ц.
лошото*

.БРА ТСТВО’ вестник на 
българското малцинство 

в Югославия отговори ва предвазваче- 
нието си. Ц. Е.

Излиза на I и 16 число 
в месеца

Печатница .ГРАФИКА" 
— ПириШ — Шел. 20
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КУЛТУРА * ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО *★

БОСИЛЕГРДДСКИ „ШОМЛЕНИ“ Е РАЗЛИЧНИ ОБЛИЦИ 

В РАЗВИТИЕТО 

НА СОЦИАЛИЗМА

I; ЛИТЕРАТУРНИ 
КЛУБОВЕ

ди от опекунството на 
Културно-просветно дру
жество (или Социалисти
ческия съюз, защото ня
кои мислят че е прите
жание на същия) ч.рез 
донасяне на решение за 
образуване на предприя
тие за прожектиране на 
филми, да му даде сред- 
сгтва и нова макар и по
движна киноапаратурв, 
защото в Босилеград то
ва е единственото сред-

гото“ и „Адамово ребро“ 
От другите чуждестранни 
филми публиката е гле
дала „Един ден живот“, 
„Ана ва врата“, „Всички 
мои синове“... Но това 
все пак не е достатъчно, 
и прожектирането е сла
бо... И то така ще си вър 
ви. Културно-просветното 
дружество няма средства 
нито има право да държи 
кино, а други не го искат 
Оотава само едно реше
ние. Народният отбор на 
общината да се позанимае 
с киното и да го освобо-

;; I Хубава е традицията По |
II нашите училища да 
II сновават литературни клу- || 
|| бове или литературни кръ-1; 
II жоци, В досегашните си I; 
II работа Шези клубове йона- 
!| виха добри резултати и от || 
II там никнаха и такива чле |
;| нове, които днес аублику-1| 
|| ват своите Пооизвеаения,;; 
II оттам идваше инициаШи-1| 
|| ваша за уреждане на раз-\\ 
!| лични литературни вечери || 
■\ и други лиШераШурио-худо-;\ 
|| жествени манифестации И 
|| (издаване на сборници на || 
II на литературни произведе- || 
|| пия на учениците оШ мал-1: 
|| цинотвениШе гимназии иПр.) ||
I Въпреки усПехиЮс ние сме "
| далеч от топа да бъдем до-
| волни с работата на сПо- ..

менаШите клубове, защото || 
| възможностите не си из-1|
II Ползвани. В някои училища || 
.. П1езн клубове са същесШву- || 
| воли само .При форма■ и ;|

не с& изпълнявали си я Тю ■: 
Т/ ябвл да се Пред |;

През || 
клубо-|

веШс да станат ценШги за |
| лиШе1 ашурно - художества-1 
|| на денШелнсст, да работят |
\\върху разпространяване на:

добрата книга, да обсъхс-;. 
|| даШ новите П''очзгепения, \\ 
|| ла дават възможност на || 
;! м юди л/р литератори да се \

: афирмароШ, да Повдигат | 
|| крлтурноШо рав'н ще ни сре- : 
•| дата п която действуват. | 
|: Реш ющ фактор н Шава от. | 
|| ношение са бали а трябва 
11 да бъдат Прейпдав телите || 
|| По ‘българска и югославска:: 
|| лнтер тФури. Ак1Гг вна габи- || 
|| Ша в клуба — Ш ва Шряб-1| 
|| ва да бъде основна обще || 
|| сггвена лейост н> Ирено- || 
■ '■ давателите по питераШу-и 
|| по. Чрез дейността си в || 
|| клубовете учениците ще о-1| 
|| богаШят културния живот || 
;■ в местата си, а от друга || 
;|страна тази дейност ще;'; 
|: Подтикне учащиПсе къч ов- || 
||ладявач* нп литературни-\; 
[| те езици —бългагски и сръб;; 
И ски. ::

Босилеград има кино. 
Просторна неподредена 
зала, стари и неудобни 
пейки, изхабена киноапа- 
ратура и малко хубави 
филми...

Киното има вече тра
диция и своя публика, а 
преа лятото идват и до
ста интелигенти и уче
ници от Босилеград, ко
ито прекарват ваканцията 
си в родния град и искат 
развлечение което могат 
да задоволят поне с кино 
негато други извори няма.

Все пак и постояините 
жители, и пришелците, ко
нто правят кинопублика- 
та на Босилеград остават 
■едоволнн.

Просветните работници 
от Босилеград се опитаха 
да обяснят проблемата: 
Киното има своя публика 
и публиката има свой 
вкус. Обича художестве
ни игрални филми, малко 
и „вестерните“ интересу
ва се особено за нашите 
■игрални филми, но всич
ко това ако не липсва, 
то прожектирането със 
старата машина е такова, 
че много малко може да 
изпъкне хубавото. Иначе 
киното няма загуба, за
щото кинозрителите са 
числени, но няма органи
зация и просто не се знае 
на кого принадлежи то 
Смята се, че представлява 
една секция на културно- 
просветното дружество в 
Босилеград. Киното дори 
няма и свой съвет за ре
пертоар, но едно лице 
сключва договори с ди- 
стрибутьорите, като про
вира филми не по худо 
жествената им стойност 
ио според цената на откупа 

И сведенията поната- 
тък текат: Макър че та
ка, почти стихийно, вър
вят работите в киното, пу
бликата е имала щастие 
да види покрай многото 
вестерни и някои наши 
хубави филми между ко
нто „Хайка“, „Циганка“, 
„Двамата“, „Фросина“ и 
някои български филми 
между които и „Под и-

се о- \
И съвреиеният социализъм яе е, нито пък може де б-ц, 

чист и хомогенен. В него се преплитат остатъци от старите 
системи, в него действуват закономерностите на стоковото 
производство. Дадени противоречия н противоположност* от 
заключителните фази на капитализма се прехвърлят и в пръв*, 
тс фавн от изграждането на социалистическото общестао.

Социалистическото строителство не вървв по преве ц. 
Хората съзнателно строят социализъм, но в рааинте стрв- 

ни те правят това при твърде различен условия, идват в с*ъд 
кновеяие с различна острота на вътрешните противореча 
действуват под вазличич влияния на стихията и развоввдву 
обществеви и материални фактори и при решаването на ков- 
кретниге въпроси вземат различни субективни решения. Ц,_ 
лчте на ооциализма са едни и емци, обаче народите ги поста.

най различни обективни и субективни пра- 
пътища и с различни средства. Всеки од

нвя.

ство за културно изжкв • 
яване и развлечение.

гат — с оглед на 
чини — по различни 
тях се опира в развитието ва социализма на опита ва другд. 
те, обаче всеки от тях внася в този съвместен епит и 
отделен принос, като го обогатява със вобственвя си опит.

Нерлвномерпостта в развитието на сициалиама ■ раз*, 
чието на пътищата н облиците му предизвикват редица вътре 
шни противоречия в социалистическия ход, но в същото вре. 
ме тс са и мощен подтик ва неговия постоянен напредък, ц 
постоянния стремеж към все по-напредиичави и по-свободц 
облици на социалистическите отношения. Всеки опит да се 
спънат закономерностите в развитието на социализма нен1бе. 
жно трябва да даде реакциовни резултати.

Победната работническата класа, респективно вай про
гресивните социалистически сили се стъпкиовяват и соцнддд- 
стическото строителство с отпора на най-различни обществен! 
фактори, от крепкостта и ролята на които зависят както тев- 

разнтне, така и конкретните облици на социалист*.*

Iм.н.н.
II свое

Културен жибот на италиан
ското малцинство

;
II

сШвениШе училища, какШо и 
бпошури ва ПреПоаавоШе^иШе 
Покрай шова ПредПргяшиешо 
издава и Произведения на По
знати югослински Писс тели в 
италиански Превод.

ИШалианскоШо малцинство 
създава и своя малцинствена 
литература Явиха се Писате
ли ош \\алиин<ШвоШо, чииШо 
Произведения се Превежд/ ш и 
на съгбо-хър' аШсни език. Па- 
Познаши П' сиШели ош итали
анското м ‘лцинешво си М рио 
ЧинваШо, Ерос Секви и Осв лд 
Рамус.

КнигоиздгШелсШзгшо се Пол 
зва с значишелни губвенции 
ош страна но Изпълнителния 
съчеш на Народна Република 
Словения, на ИзОътишелния 
съвеШ на Народна Република 
Хърватска, какшо и е а околии
те Риека н Пула. Тези с:биен 
ции През миналата година въз 
лизаха на сколо 40 милиона 
динора.

Малцинството имо и свод 
радио-емисии на ишалиан.ки 
език

ИШалианскоШо малцинство, 
коеЮо живее в севсро-запад- 
ниШе часШи на нашаШа сШра- 
на, свободно развива свояШа 
култура. В. Риека и в околииг~ 
те Пула и КоПер съществувайI 
многобройни училища в които 
се Преподава на италиански 
език. В Шази област рибпШяш 
15 основни училища, 12 осем
годишни, и 5 средни училища. 
Учебните Програми в Шези у- 
чилища са еднакви_ с Програ- ' 
мише на хърватските училища, 
с шази разлика, че в малцин
ствените училища се Препода
ва на италиански език и че^в 
исШорияШа на югославските 
народи е включена и история
та на ИШолия. Покрий :ърбо- 
хървошекия (или словенски) се 
изучава и един чужд език.

Италианското малцинство 
в Ю ославия има и свое кни
гоиздателство „ЕдиШ" в Рие
ка. Го издава ежедневник „Ьа 
уосе де! ророю ', Полумегеч-ик 
.Рапогаша и месечник ,1.е р1 
ошеге'. ПредПраяШиешо „ЕдиГ 
издава учебници за малцин-

роля
Приемат мерки, 
тази година

път на 
ските отношения.

падат пред техни очи 
въз водата, г бившите, 
нападатели и бранителя 
от Мюнхен, прегърнати 
и изморена, 0’иват по
разени...„Героите са изморени“

Този филм е пюлу- 
чил награда на кинофе
стивала в Кан през 1957 
година. Главните роли 
изпълняват Мария Фе- 
ликс, Ив Монтан и 
Курд Иргенс. Героите 
на тези филм са един 
немоки и един френски 
пилот, които ся, прину
дени след войната да 
търсят най-различни 
начини на прехрана. На
мират се заедно в една 
неопределена страна на 
Африка в чиято столи
ца живеяг няколко де- 
пласирани, европейци. 
Те се съюзяват, за да 
измамят своите наемо
датели. Към тях се при
съединява и лабовнвца- 
та на хотелиера. Фил
мът завършва трагич
но: бисерите, които
бяха це лта на „героите“ 
и на цялата акция, про-

„Пол Чяра и поп Спора11
Този филм е филмо

ва реализация на едно 
именното произведение 
на Стеван Сремац. Бла
годарение найвече н 
успешната режисура на 
Соя Йованович филмът 
се ползува с добър ус
пех сред публиката, 
Сценографията и фоъ 
графията са на завидна 
висота. Филмът е нагрз 
ден на кинофестивала 
в Пула през 1957 годн 
на. Сюжетът на филма 
почива върху познатия 
анекдот за конския 
зъб и за кавгата меж-

; В сШник .Братство■ ще ;; 
!; Д"ле място на онези Про- || 
|| изведен: я които имат ху- || 
;| дожесШвена стойност а С ;; 
|| тона морално ще Помогне 
|| млади Ше Поети, разкозва- 
| чи н др. Покрай това ,, 

;| могат в рамките на клубо-1| 
|| веШе да се организират и || 
|| Секции на млади журнали- || 
|| гШи-: ъШрудници на нашия;; 
|| вестник.
|| Значи, съществуваш вей-1| 
|| чки условия за една По бо- || 
| ■ гат а деятелност на лиШе- || 
:| ратурните клубове и По-до- || 
|; бри условия за излъчване;; 
11 на нови литературни Швор-и 
|| ци. М. Мл. ||

!!■

I;
II

ду поповете и семе*- 
ставата нм което по ду
ховит начин е разказал 
Сремац, а което успе
шно е преведено на 
филмов език.

П.Ц.-И.Й.Св. Сотиров: Натюрморт

полуотворена, като у всеки наивен ае бяхме го видели, той до сега беше
ни непознат. Ето. Провидението ни 

Беше облечен във износени сел го изпраща. Да не го пущаме, госпо»
да. Нека го вземем и всестранно Д* 
го изучим, всестранно и нагледно с 
всички способи, които ни дева съвре* 
меаната наука. Нзюа зоолозите квали- 
фицират, нека химиците анализират- 
нека лекарите го аутопсират, нек» 
всички специалисти приложат своите 
методи, за да го разберем, да вткрп- 
ем болката му и тогава, въз основ* 
иа науката, да му помогнем ефикасно.

— Прието, прието! —викнаха вси
чки единодушно.

Председателът дърна 
Влезе разсилният.

— Одведете го за изследване," 
посочи той великолепния екземпляр- 

Заседанието се отложи по случа» 
ваканцията.

се изучат отделни въпроси, свързани 
с отделни въпросчета та тъй, полека 
лека да се дойде до главното.

Съберат се уважаемите комисари, 
наредят се мъдрите глави една до 
друга като зелки на бостан, и ми
слят, говорят и се питат:

Собствено, какво беше то.
Забрава комисията главното, пък 

народът забрави комисията.
И почнаха да си съществуват тия 

два елемента за народното творчество, 
да го речем, съвсем самостоятелно.

Комисията заседвва, а трезвият 
български народ пие и чака, забравил, 
какво чака...

Веднаж, в аналите не тая върхо 
вна комисия се случи нещо съзсем 
необикновено. Както си заседаваха 
господата, вратата на залата се отво 
ри полека и вътре безшумно и някак 
си интимно се вмъкна, както се вмък 
ва прасето в селската къща, едно стра
нно лице.

По плахата му физиономия ведна 
га се разбра, че то е попаднало тук 
по погрешка, защото се дръпна малко 
назад, свали страхливо шапка и каза:

— Пардон.
Таянеблагопрнятналичност имаше 

загоряло и небръсв,ато от няколко 
дни лице, потна, невчесана коса, по 
лепена на дебели пластове по темето 
му, безцветен, плах поглед, месести 
уши, чорлави мустаци, отсечено дол
но чене, което държеше устата му

Разказ на пБратство“ простак.

ски дрехи, тук там позакърпени и це
лият миришеше на нещо като на че
сън, смесен с ракия и пот. Такъв ня
какъв аромат напълни целия тоя чист 
изящен салон на заседанието.

Това страшно лице разбра, че е 
сбъркало усмихна се винонво и тръг
на заднишком да си иалезе, Ала един 
едър мъж от комисията с обла и ко
рава глава, здрава съдържателка не 
велики мисли, скокна от мястото си

ЕЛИН-ПЕЛИН

ЧОВЕКЪТ,
ЗА КОГОТО ВСИЧКИ 

СЕ ГРИЖАТ
Назначи ,_се голяма комисия от 

важни лица—специалисти, учени, ака
демици, икономисти, финансисти, ин
женери, архитекти, химици, ботаници, 
зоолози, лекари, хигиенисти, физно 
лози, да се срещнат, да видят, да ра
зучат, да разсъдят, да решат...

Какво да решат?
В първото заседание и те не мо 

да решат, какво трябва да решат. 
Задачата беше

и повелително извика:
— Стой!
Човекът се втрещи от тоя вик в 

застава като вцепенен зад вратата.
Тогава господинът от комисията, 

който го възспря, се усмихна някак 
си неземно и се объраа вдъхновено

I
звънеШ-

към заседаващите.
— Най-после, спомних си1 Госпо

да, ето го главното. Ето за какво за
седаваме. Ето лицето, за което всич
ки се

об-След два месеца комисията, - 
новена от лятнат» почивка, се събр* 
пак.

жаха
мъчна: как да се 

излезе от затрудненото стопанско по
ложение н как да се подобри всестра
нно животът и поминикът на бедству- 
ющия български гражданин, 
трезвия и трудещия се земеделец н 
работник.

— Да се пристъпи към анализ*
се гри-

грижим. Чудесен екземпляр!
Във залата гръмна ръкопляскане, 

настана оживлевие. Долната челюст 
аа чудесния екземпляр се отсеби и 
увисна още повече. Той даже се ус
михна, макар че някак си виновно.

Да, един представител 
рода, продължи вдъхновеният, — 
един представител на набода, за ко
гото всички тук, които сме духовният 
елит на нацията, 
грижи. Да, и ние го не знаехме,

на лицето, за което всички 
жим, — бяха първите думи на пр*Д‘ 
седателя, и заповяда на разсилния-А 
го доведе.

— Амн че той умря — каза ра*

главно на

Кипи трескава и усилена работа. 
Година, две, три, пет, 
сет...

на на- силният.
— Как така умря, — попита преД 

седателят. е
— Така, бяхме забравили Да 

храним. Заседанието се вдигназ*сл 
дущия път.

десет, дваде-

_ такова нещо.
Трябва да се съберат статистики,

Не е лесна работа
полагаме толкова 

виеда

е


