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

ПО СЛУЧАЙ ЧЕСТВ\ ВАНЕТО 40-ГОДИШНИ- 
НАТА НА СКОЮ

ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЪЮЗА НА СРЪБСКИТЕ КОМУНИСТИ V/

»а по-големи и икономи 

чески по-силни общиниПредседателят на Репу- ,Работете и по-нататък 
бликата Иесип Броз Тито неуморно върху сближе- 
отпраан поръка до юго
славската младеж по слу
чай чествуването на 40- 
гбдншнината от основава 
нето на Съюза на юго-

Пирот — Светисляв По 
пович — Тиле, кгйто се 
застъпи за становищ ’я 

Н “О

разграничение, проучва
нето на някои резултати 
от териториалната подел- 
ба на Войаодина, предло 
женията на Космет и ве
че готовите предложения 
в Народната скупщина на 
НРС са наложили в ЦК 
да се заеме определено 
становище по тези въ
проси.

Онова което оправдава 
нуждата от териториални 
преустройства е общият 
план за по-силното обще

нието на младежта на вси 
чките наши народи, вър- • ЧИСЛЕНО НАМАЛЕНИЕ НА ОКОЛИИТЕ

• ПО-ГОЛЯМА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА 
КОМУНИТЕ

• ПРЕДВИЖДА СЕ ЗАКРИВАНЕ НА ПИ- 
РОТСКА ОКОЛИЯ

от доклада и даде 
предложение - проблемата 
за преустройството да се 
проучи по-дълбоко - и в 
останалите околии на Сър
бия. Пленумът прие това 
предложение.

славската комунистическа 
младеж.

В своята поръка дру
гарят Тито подчерта, че 
СКОЮ е израстнал в дни 
те когато е създадена и 
Партията, че « бил школа 
за иови кадри на КПЮ, 
нейната мощна опора и, 
че винаги е бил източник 
на революционни сили, ко 
нто особено дойдоха до 
изражение в революцио
нната борба през време 
на Втората световна вой
на. В поръката той изтък 
ва, героизма и революци
онните качества на тази 
организация, нейната рол- 
я на предводител на мла
дежта, нейната роля в 

^създаването на милионна ху развитието на брат
ов единна младежка орга
низация—Народната юго
славска младеж.

Говорейки за връзките 
между младите поколе-те народи*. — каза дру- 
ния, другарят Тито каза: гарят Тито.

„Даес нашата младеж 
живее в свободна, социа
листическа страна, която 
й обезпечава широки пра
ва и възможности за все
странно развитие, тя жи
вее по богат и по-радо* 
стен живот и смело гле
да на своето бъдеще» 
затова, защото цели поко 
ления с десетилетия се 
бореха за победата на со 
цнализма, който успешно 
се осъществява в нашата 

Свещен дълг 
на сегашните 
ления е, в своите мисли 
и сърца да пазят споме
на за неустрашимата бор 
ба, за светлите образи и 
героически
предишните революцио
нни поколения, да се вдъх 
новяват от техния при
мер» да внедрят 
си ня Й- добрите качеств^ 
ва младите комунисти“.

Другарят Тито отправи 
призив хЪм младежта да 
продължи борбата за из
граждане на социализма, 
като к за, че всичко ко 
ето се строи, се строи за 

“ трудовия човек. Между 
другото, той каза:

.Със същата упоритост, 
с Кояго пр 'житните по
коления на революцио
нери рушеха старото, от 
живялото и реакционното,
Вче сега бъдете творци и 
строители на социалисти
ческото общество“.

Той'призова младежите 
да работят върху своето 
образование, да се стара
ят да бъаит добри спе
циалисти и обществени 
работници и навсякъде 
да Служат за пример»

Доклад за актуалните 
проблеми на комуналната 
система и за териториал

на 13 октомври т. г. се 
със.оя пленарно заседа
ние на ЦК на СКС под 
председателството на Ио- 
ван Веселинов, секретар 
на ЦК,СКС. Главната тема 
на заседанието е бала по
светена на въпроса за по
нататъшното развитие на 
комуните в Сърбия и на 
териториалното разграни
чение на околиите и общи
ните.

На пленума е присъс- 
ствувал секретарят на ЦК 
на еКЮ другаря Алек
сандър Ранкович. В ра
ботата на пленума са у- 
частвували и секретарите 
наоколийските комитети 
на СКС от всички околии 
на НР Сърбия.

ното разграничение изне
се членът на Изпълнител
ния комитет на ЦК на СКС ствено икономическо раз- 
Слободьн Пенезич. витие на комуните по-

големи комуни могат да 
бъдат по-самостоятелни

'ШМШУПЬ
КОМЕНТАРВ доклада Слободан Пе 

незич каза, че досегашни 
ят развой на комуните, и 
опитът от двете предиш
ни преустройства са по
казали, че по-големнте, в 
териториално отношение, 
и икономически по-сил- „
ните комуни, са имали Същевременно икономи
по-добри условия и успе чески по-силните оощини 
хи в изпълнение на свои- п0 лесно мо1ат да раз- 
те аадачи. Същевременно решават и проблсмати за

Специални квдри вън вси
чки отрасли на обществе
но-стопанския живот.

в икономическо отноше
ние, да развият селското 
стопанство, просветното 
дело, да разрешават жи
лищната проблема, здрав
ната служба и др. въпроси

ЧЕСТИТКА
ВесШШа, че нашият наро 

ден Представител Иван Ки 
раивапив е удостоен с ед
но ош ней-големише юго
славски отличия — Юпак 
на социалистическия шруд 
бе Приета с радост и 
гордост оШ нашите изби
ратели. Към Бел/ рад Шръг- 
НаХи много иоздр-виШелни 
телеграми — чесШишки и 
ОлигоПожелипия за добро 
здриве и За нови уейехи.

Няма град и село в Ди
митровградско и Босилв- 
гридсио, които да не иоз- 
нивиш своя нороден йред- 
сШивиШел. Той е Често сред 
НириДо, общуви сърдечно С 
него, внимателно изслушва 
неговите думи За уейехи и 
Проблеми, Старае се щошо 
неговата избирателна «ми
лия да нииредва, стой ки
сни и културно ми се шагра 
ждо. Всички изоириШели 
впият и иомъняш неговите 
думи и сШоШии, не, опише 
знимепиши речи в дните на 
нииияки и трудности, не- 
гояиШе думи Които ободр
яваха и вдъхваха вяра. По
крил всекидпевнити си и 
пеирькъсниша о ощесШвено- 
йолитичесна дейност, Шой 
намир-ше време ди се за
нимава и с въйрОсиШе на 
отделните лица — свои из- 
ОироШели, Той неуморимо 
съветваше и даваше йод- 
к,ейи ни редици начинания: 
Пишеше книги, Превеждаше, 
иЗливоше учебници, вестни
ци, збор„ици Ни литератур
ни Произведения, интересу
ваше се Зи нишиШе малцин 
стаени училища, за кул- 
ту, ниШе дружесШии... С из
вънредна енергия за своише 
години шой оеше нивеяпъде 
— „аШи истински народен 
иредсШивишел.

И з Шова, високото йриз- 
пин. е кън нишия народен 
р. дешовашел, сЗоирии.е.,и- 

ш от Димитров: р.д.ко и 
Ьо иле> ридско ириех. и Кс-

о косвено Пр. Знинсе съм 
оъл ирекошо м Аципсш.т, 
ноешо, оксавойки иод„реии 
па Св. я Представител, е 
вълаяло смело По югослав
ския иъШ и е По, Ши/ нало зи 
видни усиех. в ив ражда
нето Ни социализма.

Българското малцинсШво 
честити на друг ря Кира- 
и еонов виа-кошо отличие и 
му жел-е още, и пови у- 

в строителството 
на пашаШо социалистичес
ка род-ни.

ДРУГАРЯТ ТИТО

ството и единството, ко
ето е гаранция за наши 
те нови победи и 
ликото бъдеще на наши-

за ве- редицата искания на ня
кои околии за нови ко
рекции на териториалното

Всичко това изисква
аначително намаление на 
броя на оОщиНите и око
лиите. Товн ще се пости
гне чрез обединение на 
досе1ашните малки общи 
ни и околии. В едно та
кова преустройство ну
жно ще се промени и 
ролята на околиите, кои
то ще тряова да се зани
мават седна по-дългосро
чна политика на обще
ствения живот и разви
тие на своята територия

ИВАН КАРАИВАНОВ ОТЛИЧЕН>
С ОРДЕНА - ЮНАК НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ТРУД -

на обществения, вауяев и кул-Председателят на Републи- десет годишншяата от рожде-
йосип бро. Тито отличи нието иу, с ордена - Юнав на турен аме

социалистическия труд. за из- биогрзфият* на Иван Караниа- 
въяредви заслуги в областта НОв),

ката
народния претставител 
внита народна скупштина Иван 
Караиванов, по случай седем-

МАШИТЕ ГИГАНТИ СЕДМИЦА НА ДЕЦАТА чрез планирания, кОорди- 
ПОРЪКА НА ДР. ТИТО ниране на работите, а о- 

ДО ЦАЙ-МЛАДИТЕ
страна.

поко- сооено чрез контрол нърху 
спровеждонето на зако- 

По случай „Седмицата ните, на поставените за- 
др. Тито е дачи и планове. С това 

околията ще бъде поста
вена на свое място, а об-

на децата“
отправил поръка до иьй- 
малките членове на наша
та социалистическа об- щините ще имот възмож- 
щност, вкияго между дру- ност за по-широка иници- 
гото им е казал, че мла
дите поколения са дали 
най-много жертви в 
Народно освободителната 
борба и най-голям принос 
в социалистическото стро
ителство на Родината.

подвизи на

ятива и за по-голяма са
мостоятелност в изпълне
нието на своите функции 
Според досегашните про- 
екто-предлози ь НРС би 
ост&ьали 16 околии, а в 
А11Б Ь околии. Космет би 
иредста.ляоал «.дни оКо- 
ЛпЯ би закриване са пре
двидени следн..Т1 околии: 
Бачка ТиПол-, иентз, при- 
еиоле, Ьърбе-с, Кикннда, 
Вършец, Мл. деионац, Не- 
готин, ПрОлупие, Нови 
ПоЗ<Ф и Пирог, коию и 
мат по-малко от 172.000 
жители.

В разискванията, конто 
станаха след изнасянето 
на доклада, между дру
гите учас»ьуьа и секре 
тарЯх на ОК на СКи и

в себе

Последните междуна 
родни събития — дават 
надежда че младите п >- 
колния, и човечеств то 
въобще, ще бъдат поща
дени от ужасите на нова 
война.

Другарят Тито в края 
на порък-.та казва:

„Желая Ви, малки дру
гари, да бъдете достой
ни последователи на по 
старото революционно по
коление. Бъдете поко
ление която надалече ще 
разнесе славата на наша
та Родина...

сееха

„Иво. Дола Рибар" в ЖелезнияВана од халиШе на завода

/
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ПИШЕ:

: и/, 9.
**:Т:^—. I

2Ш:'щТЗаЗ

ОПАСНИ ТЕНДЕНЦИИ
» VЗА СРЕЩАТА 

НА ВИСОКО РАВНИЩЕ
дения срещу Югославия 
само са илюстрация за е-

веш мащаб, дейвтвуватппв 
тив омиротворението, всг
щвост стоят на една’ г 
тформа и работят едн> ш 
съща работа—б#рят се за 
продължаване на студ/ 
ната война. Обаче, ва ти« 
хора сметките са 
шви. Те имат

родно развитие, не може 
да бъде друго освенже- 
лание да се продължи 
животът ва студената вой тенденция. Още повече, 
на. Интересно е, че в Ал
бания и в Китай, именно

Би било наивно и ле
комислено да се мисли, че 
вече не действуват и та
кива сили, които защища
ват политиката на студе
ната война. Те се проти
вопоставят на новия по
литически курс и 
телно пречат на процеса 
за омиротворението в све
та. Основна характери
стика на международна
та обстановка в то9и мо
мент е тази, че от една 
страна неудържимо си 
пробиват път стремлени
ята към попускане на ме- 
ждународногб напреже
ние и към реалистично пре 
говаряне. На друга стра
на стоят онези, които се 
протипопоставят на така
ва политика. Неотдавна
шното съвещание между 
Айзенхауер и Хрушчов 
беше от голяма ползч. По
добри се атмосферата ме 
жду Вашингтон и Москва, 
създадоха се възможно
сти за преговори и спо 
разумения.

Но, има и такива сили, 
които не са доволни с 
такова развитие на не
щата и кои го поддържат 
студената война. Има ги 
и на двете страни. И те 
не бездействуват. Пола
гат се такива усилия, ко
ито пречат да се дойде 
до споразумение, които 
пречат щото политиката 
на студената война зави
наги да се отхвърли. Та
кива тенденции са харак
терни за политиката на 
Бон а на канцлера Аде- 
науер. Това донякъде се 
отнася и до политиката 
на Запада. Заостряне на 
антиюгославската кампа
ния в Албания и в Китай 
точно в този момент на 
благоприятното междуна-

дна вредна практика и ПЛ|.
Разпространено е мнението, че най-важният ре

зултат от срещата в Кемп — Дейвид между 
Айзенхауер и Хрушчов е споразумението, което 
не е влязло в официалното комюнике, да се от 
държи среща на шефовете на четирите велики 
сили.

че такива тенденции се 
явяват и на Запада. Из
лиза, че и едните и дру
гите, т. е. всички онези, 
иоито днес, по къкъвто

сега, през последните два
десет дии, почуствуваха 
нужда, без каквато и да 
е причина, да засилят на
падките срещу нашата 
страна. Ог средата на сеп 
тември насам, от Китай 
и Албания дойдоха реди
ца груби и бесни напад
ки срещу Югославия. Из
ползваха се различни мо 
менти.а особено честву- 
ването на десетогодишни 
ната на Китайската наро
дна република. Значи, в 
момента когато съвет
ският президент в САЩ 
влагаше шй големи уси
лия, за подобрение на све
товната атмосфера и за 
премахване на студената 
война от световната сце
на, в Тирана и Пекин ре- 
шиха с редица речи да 
тръгнат в нова, груба и 
вулгарна атака сргщу 
Югославия.

Тези нападки не могат

погр*.
ПРОТИВ С(.

бе си целокупните са*, 
товно мнение, което ж/. 
лае мир и преговори.

съзна-с

и да е въпрос ■ поради 
каквито и да е причи
ни, локално или в свето-

Онезн които тека мислят добавят, че не ста-
- ва дума за някакво окончателно споразумение, 

но само до един принципен договор. С други 
думи: детайлите не са разработени и ще зависят 
от редицата условия. Тръгва се от това, че два
мата велвки са се разбрали, че една такава сре
ща би била од полза, че това би съответствува-

. ло на новата атмосфера между Изтока и Запада, 
на тежнението, спорните въпроси да се решават 
по мирен път. За тази среща се говори отдавна, 
но САЩ отлагаше срещата с мотивация, че до 
нея не може да дойде докато съществува 
.съветската заплаха във връзка с Берлин“ и до
като не се създадат условия за .известен напре
дък“, който ба гарантирал успеха на съвещани
ето. Сега обаче, условията са изменени: самият 
Айзенхауер заяви, че след разговора с Хрушчов 
е .отпаднала „заплахата във връзка с Берлин“, 
и е постигнат .известен напредък“ ио редица по 
проблеми. Въз основа на това може да се каже, 
че са изчезнали елементите не скептицизъма, ко
ито до сега пречеха за заказване на срещата.

Все пак не може да се каже, че сре
щата вече е уредена, че това е готова работа 
и, че Хрушчов и Айзенхауер са разрешили вси
чко. Във връзка с това Макмилън дори заяви, 
че всичко е уредено и че остават да се преци
зират само детайлите. Вашивгтон на това отго
вори, че нищо не е прецизирано и, че САЩ не 
са взели никакво твърдо решение по този въпрос.

Защо Белият дом така реагира?
Ясно е, че в редовете на З&пала все още съ 

ществуват такива сили, които не са за срещата 
на великите. И затова Запад е предпазлив и 
тактичен. Преди всичко става дума за съпротив
лението на Бон. Западно—германският канцлер,

' който диктува западно—германската политико, 
е развълнуван от развитието на политическата

- обстановка, а особено от новия курс на амери
канската политика. Под краката на Аденауер се 
руши фундаментът на неговата дългогодишна по-

‘ литика « нему се струва, че американците прав-
- ят големи остъпки на съветите, особено по Бер 

линския въпрос. Нему не допада починът за пре-
• говаряане за Берлин, а още по-малко — разоръ

жаването. И затова той настои да не се дойде 
до съвещанието на големите.

Донякъде това важи и за Париж, макар че 
причините са от друг характер. Де Гол изглаж
да иска по-голяма подкрепа на Запада в Алжир, 
иска своето .да“ за срещата да му заплатят с 
безрезервна подкрепа в Алжир, иска да се за- 

1 върши разискването по алжирския въпрос в ООН.
' Де Гол се страхува и от това, първият резултат 

од. срещата да не бъде споразумението за пре- 
■ иъсване на опитите с ядрено оръжие, което на 

него не би съответствувало, защото той подготвя 
; атомната експлозия в Сахара, защото пред сво

ите колеги иска да се представи като произво
дител на атомни оръжия.
,Но въпреки това изглежда, че срещата сега 

е по-близо отколкото 
Просто затова, че в сегашния момент тя е една 
необходимост. До това съзнание е дошел Ва
шингтон,, а това в момента е и най важното. Мо 
же да се каже, че основните трудности са пре
одолени. Сега става дума за това къде и кога 
дачсе свика това съвещание.

да повлияят на нашата 
страна. Те говорят повече 
за онези които ги произ
насят, зсщото твърде не
удобно е, пред светов
ното мнение да се пъчат 
с изявления за мира, да 
се удрят в гърди като 
приятели на миря, а всъ-

ТЪРГОВСКИ ДОГО
ВОР С БЪЛГАРИЯ

щото време на практика На 6 октомври в София бяха протокол за заседанието аа- 
да заострят междунаоод- завършени търговските пре- смесената комисия която раз
ното положение с гпийи говори между правителствените гледа реализацията на обмянаното положение с груби делегацян на Югославвя и Бъ- .през 1959 година,

нападки срещу една ми- лгария, които те водиха от 14
ролюбива страна. септември тг. В Миннстерство-

Значи, по гърба на Ю- то на търговията бяха подпи
ГОСлавия ВСЪЩНОСТ се сани следните документи/ тро
вели борба против оми- годишно споразумение за ето-"
рнтворението и прегово- каобмен в периода от 1960162
рите. Това е онова най- година, протокол за стокообмен
опасното: грубите напа- и услуги през 1960 година- и 20 Милионадолара и даете м-

_________ . правлення. Подчертава се,, че,..
с възиржаЦ,

тате н нуждите иа двете стрв 
нн. Търговският обмен ррез . 
следващата година, ще бъде по- 
голям вг тлагодншнвя аа около 
2 милиона динара.

В течение на преговорно 
бяха определени основните яз- 
сови в развитието на стокооб- 
менл през следващата три го
дни н. Ва 1960 г. % предвидя» 
обем на стокообмена аалоколо.

!
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Консервативната партия спечели на изборите ■

'

На 8 октомври т. г. се 
състояха парламентарни 
избори в Англия. Някол- 
комесечната усилена из
борна агитация завърши 
и резултатите вече са из
вестни. Те представляват 
значителна изненада в ре
довете на всички партии 
в Англия — ог 630 депу
татски места в парламен
та, консервативната пар
тия получи 360 места, 
партията на лейбъристи* 
те 256, а либералите по
лучиха само б места. Кон
сервативната партия, спо 
ред това, отнесе голяма 
победа над останалите пар 
тии.

собени промени във вън
шната политика, тъй кн- 
то не се очакват значи
телни промени в досега
шното правителство на . ,, -
Макмилън. Смят* се, че АТвНТЗТ СР61ЦУ НЗСЪМ;

частичното ликвидиране 
на .Суекция метод“. Пъ
тят на Мзкмилън в Мос
ква и неговата зеслуга за 
доближвване на гледаща 
та за преговори на 
соко равнище.

След изборната победа 
в Британия не очакват о-

••
- V •> {•'«.*

ИРАК:
7- •

ви-
приятелските отношения На 7 октомври' т. г.:* , 
с Югославия ще продъл- Багдад е извършва; 
жат и по-нататък. - атентат срещу през*-'!

дента на Ирак—Касьн.^
НАША СТОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ В ПОЛША револвер когатоРтоя ми

навал с автомобил ло БоГ1 
дадената улица .Алн Р*

посрещната от подпреседателя шид“, КОЯТО се намкро 
на Полското правителство ПЙо-:. центъра на града, Ат1Й‘л 
тър Лрошевщч и от други позна-; ; татЪт е минал без уСП«* 
ти личности . -■ ;-Д и Касъм е само леко Р>‘

Мяялко Тодоровнч дава по ■ не и. В болницата е-йро;. 
варшавското радио изявление; и; ведена хирургическаИЯ' 

третото »«се*. тервенция. По-късно тон 
на Комитета ще се равгле-„:: отправил призив към <*’ 

ждат резултатите от досегаш- *рода на Ирак за едииС*»0 
икономическо съ трудни-.-; и спокойствие, като. К*МЛ 

между Югославия и че неприяателмте ва и°' 
Полшаве уверен, че съ^еству- вия Ирак няма да МОГ»* 
ват възможности за разширя- да спрат ренолЮЦИОвЯОТО 
яаяе на това сътрудичество. движение на тази-СТР*®*

когато и да е до сега.
шава нашата делегация « билаНа 11 октомври т. г. отпъ

тува във Варшава наша сто
панска делегация начело с под 
председателя иа Съюзното из
пълнително вече—Миялко То
доровнч.

ДелагациЯта Ще участвува в 
работата на третото редовно 
заседание на постоянния Юго
славско-полски комитет за сто
панско сътрудяичество, конно 
ще заседава във Варшава от 
12 до 17 октомври т, г.

На централната гара в Вър-

Както и де е съвещанието на големите че- 
тирма предстои. Това ще бъде . огромна крачка 
напред. На едно такова съвещание би било въз- 
можно да се постигнат известни споразумения, 
поне по отделни въпроси. Но За да се дойде до 
това от решаващо значение е едно: да се пре
възмогнат днешните тесви блокови становища. 
Значи, трябва реалистически да се преговаря. 
И точно затова отново е актуялна идеята, на 
това,

Въпреки че такава по
беди не са очаквали нито 
другите партии, Нито са
мите консервативци, тй 
все пак е отражение на 
някои елементи от поли
тиката на консервативна
та партия, която и до се
га е била на власт. Тия 
елементи, които оказаха 
влияние върху победата 
на консервативните, са: 
стабилизирне на фунтата 
и на цените, разрешаване 
на Кипърската проблема,

което каза, че на 
дание

ното
чеотво

съвещание да се повикат и някои страни, 
конто не принадлежат към блоковете. Ясно е, 
че такива страни би помогнали да се дойде до 
споразумението. Световните въпроси 
ресуват и малките и големите страни, макар че 
отговорността носят «големите“.

■ : 1 '

Председателят Тито и Тодор 

Живков размениха телеграми
днес инте- й

.

СКЮ—Йосип БроЗдТГг;Генералният секретар 
иа СКЮ Йосип Броз Ти- 
7,“ и първият секретар на 
ЦК на БКП Тодор Жив
ков, койтв на 7 октгМчри 
т. г. с български сам лет 
мина територията на Юго- 

теле-

Телеграмата на Тодор

Трети член в Съвета за сигурност в ООН? Живков Гласи:
,По случай прелиТанетв отговори със 

на територията на Феде- телеграма: о1
ративна народна републи- „Благодаря да <
ка Югославия, приемете вите и благояожелавя» , 
поздрави и желания за отправени п.0 повод РУ 
успех на съседните ни, литането иа 
братски югославски иа- < щевремевно желая Усп
р2я*л;__^ 4 К ■ иа братския българея»

I енерилният секретар не род*,

съвп‘.^е°!11вО«РнТ„7;°б 140X0 жа А» Донеге решение кой Ще 
Впт .??«Н ороведе бъде третияг непостоянен член

Г.0.Г'Н- “« Съаетл. Нито Полша,
, м » *ГУР“»°" ТУрцвя “ожаха да егм. Набрана сд Цейлон ■ Ек- болшинство от две тоетн вааор, докато третня член още Совете. , .

ас с набран. Слея 25 — Цейлон е Получил 72 гласа гаасуваааа Събранааю а. мо- Ек.адор ??, . .Зърното га.а,-

ване зл третия член Полша по
луча 4б гласа, а Турция 36. 
Най-много гласове Полша по
лучи при евдмото гласуване — 
48. Но.понеже не можа да по
лучи дае трети от гласовете — 
гласуването ще бъде продъл
жено,

I
нито 

получат 
на гла- Iславия, размениха 

грами. 1
>1• *
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По случаи 70-тия рожден ден на Иван Караиванов

50 години всеотдайна служба 

на делото на социализма
^(Малцина революционе
ри в света са имали ща
стието да минат през най 
ожесточените битки на ме 
ждуиародното работниче 
ско движение в пъовата 
ппловина ни това бурно 
столетие и да доживеят, 
да чествуват 50 год ишни
на н* своята революцио
нна дейност. Да прека
раш половин столетие в 
дни на революционна 
дейност, да пр.кар>ш 
половин столетие в чел 
ните редици на най-голя- 
мата и нвй-хуманаа битка 
—борба за освобождение 
на трудещия се от всички 
аксплоататори—представ
лява юбилей достоен за 
почит.

Иван Караиванов е един 
от изтъкнатите комуни
стически борци, чийто 
смисъл на живота са пред
ставлявали борбата за 
човека, за обществото в 
което човек на човека

ще бъде приятел и в ко 
его няма да владее пра
вото на по силния, бор
бата за победа на марк
сизъм ленинизма, за по
беда на с циализма и ко- 
мун зма. Тези дни той 
н/вършав 70 голини жи
вот и почти 50 *

рил тогава в администра
тивно бюрократичен щн 
Тър, КоЙТО Спъваше ВСЯ 
какви самоСтоям.лва ьк- 
ция на кчму ние; ичч к> те 
(иртви. Ако ияк й ..01.0- 
ж<-ше ЖславИс да . 
еква за „генерална л«.ввн
иЛи ПоКоЖ(.Шс ь
ка самостоятелност в ро- 

сисци- 
сво-

Виена. В своите докумен
ти че то пъти е трябвало 
да мени името си, наоо- 
дността си и занятието, 
често пъти е трябв1ло да

ждестранни работници и 
в Съюзния радио—коми
тет където остава до 
края на 19^2 година.

С идването си в Мо
сква, Караиванов е сви
детел на мъчителни съби
тия, които стават в ко- 
минтерна. Свидетел е на 
една мъчителна психоза, 
която бе създал Сталин. 
В това време, в Москва 
никой от ръководещите 
хора на комунистически
те партии вече ие е бил 
сигурен да ли ще дочака 
утрешния ден. Взаимно 
недоверие се е ширило 
все повече и хорита са се 
пазели един от друг.

Третият Интернационал 
на Ленин, който до то
гава изигра значителна 
роля за консолидирането 
и укрепването на между
народното работническо 
движение и който в пър
вите фази на своето ра
звитие не ограничаваше 
практиката и инициатива
та на комунистическите 
партии, беше се претво-

нсв и Димитров често 
са били в допир ка
то оказвали помощ едни 
на други. Така Караива
нов се запознал с Раде

. Ь»

7г и«.Й моЛ*Г> ДИНИ
от оня д-н, когато в Бъл- 
гаоия за първи път стъпи 
във връзка с работниче
ското движение, получи 
първите понятия за бор- 2;, 
бата на работническата 
класа и започна дч уча
ствува в нея.

' 7 -• зрешбВоньто на 
фични проблеми на 
ята партия или на стра
ната си, довеждаше себе 
в опасност да бъде про
възгласен за неприятел, 
предател и под.

.Чистките“ на полити- 
емиграцья безБурен е животът 

този неустрашим борец, 
койго половината от жи
вота си е прекарал п <д 
чуждо име, и изпълнявай
ки задачите на Комуни
стическия интернационал 
е пропътувал от Москва 0:2 
до Шанхай, от крайния 
север на Европа до горе
щите пясъци на Африка.

ческата 
съд и присъди бяха в ра
згаря си, всичко това се 
развиваше пред очите на 
Караиванов, за когото то
ва бяха тежки години на

-'■7

когато,разочаровавие, 
както той евм каава, лю
бовта се връщаше с ом
раза, а почтеното иприн- 
ципално становище се на
граждаваше с изгнанство 
или физическо ликвиди
ране.Сътрудник на Дядо Благоев
с др. ТишоПознанствосанне „Ново време“ в 

което Караиванов публи
кува голям брой свои ста
тии.
Благоев, Караиванов съ 
щевремено е имал отдел
на задача да ръководи 
партийната агитация във 
4ойската. Тая задача е 
била твърде трудна с о- 
глед на острия контрол, 
който тогава е прове
ждан във войската.

Той е роден през ок
томври 1889 година в 
Пирдоп (България) в бе
дно чиновническо семей
ство. Още като ученик на 
софийската .Семинария* 
е чувствувал тегобите, 
които е изживявало се
мейството иа малкия чи
новник и това, по-късно,

Броз е оставил силни впе
чатления върху стария 
революционер и Караи
ванов и днес с радост си 
спомня за детайлите от 
техните срещи.

През 1942 година Ка: 
раиванов отива на пар
тийна работа в Арабски
те страни, а след това, 
когато дойде освобожде
нието иа България, след 
дългодишна емиграция, 
той се връща прев ноем
ври 1944 година в роди
ната си. Още в първите 
дни от идването си а 
България, Караиванов ид
ва в стълкновение с някои 
ръководители на българ
ската Партия зарад кое
то е бил принуден да на
пусне България и да дой
де в Югославия. Тогава 
Димитров още не беше 
дошъл в България.

Иван Караиванов в те
зи тежки моменти е съз
рял, с окото на опитен 
революционер, че това са 
моменти на преходна кри
за в международното ра
ботническо движение и е 
бил уверен в победата на 

се мести от единия кргй Вуйович, към който Ди- истината, чийто последо- 
н-а В^ена в други. Виена митров е имал особени вател е бил от първите 
тогава е била свъртали- симпатии, но в сталнн- дни на своята революци- 
ще на много нелегални ската чистка през 1938 го- онна дейност. И този път 
от различните европей- дина не успя да го спаси. Той е намерил приятели 
ски страни. Там временно Там, също така сее тре- между югославските дру
са пребивавали и мнози- щал и с Филип Филипо- гари, пред които е можал 
на членове ша Централ- вич, Благой Парович.Ко- свободно да разкрие ду- 
ння комитет на Комуни
стическата партия на Ю- 
гославия. С тях Караива-

Сътрудничейки с

Иван Караиванов

вероятно е повлияло и 
върху неговото полити
ческо определяне. Свои
другари е намерил между 1923 година има осо- 
**вадитеработници.Твър- . <5ено значение за -Караи- 
д,е млад се запознава с 
ръководителите на социал нататъшна революционна 
демократическото движе
ние в България. През ля- дина започва одисеята на 
тото иа 1909 година ■ Со- революционера и полити- 
фия, в клуба на тесните- чесКи емигрант — Иван 
социалисти, на който ста- Караиванов. Когато през 
ва член през 1912 година, 1923 година в България 
се запознава с Димитрие избухиа познатото Сеп- 
Туцович, който е бил до- темврийско въстание, Ка- 
шел в България да се до- раиванов заедно с Дими- 
говори за подготовката Тр0в, Коларов и други 
на първата балканска со- ръководители на българ

ската Партия става член 
ва Революционния ко
митет, койго ръководеше 
въстанието.

ванов и за неговата по
ста Новакович и с много шата си и поне така да 

облекчи мъката, която с 
дни го е потискала. То
гава ^Караиванов е упо- 
знал Иосип Броз—Валтер. 
Те заедно са работили за 
подготовката на сърбо—

активност. От тая го- други, които паднаха по 
разни места.

На работа в Комнншерна
*

От Виена Караиванов терна да предаде във Ви-
отива в Съветския съюз, ена една важна поръка хърватското издание на
където пр^з 1926 година до представителите иа .Краткия курс от исто-
става член на Всесъюзна- ЦК на Комунистическата рията на СКП(б)“. Иосип

на Югославия. Ка- Член на ЦК СНЮ и наш ' 
народен представител

партия 
ю пристигнал във Виена, 

че ста- 
всички

та комунистическа пар
тия (болшевики.) Най на
пред работи в Българ-. Караиванов узнал, 
ската секция на Изпълни
телния комитет на Ко-

циал-демократическа кон
ференция. Димитрие Ту- 
цович, заедно с Дядо 
Благоев, Георги Дими
тров и Георги Кирков, 
тогава е бил познат като 
изтъкнат деец за създа
ване нв единствено соци
алистическо движение на 
Балканите.

Когато през 1919 го
дина ет партията на те
сните социалисти бе съз
дадена Комунистическа
та партия на България,
Иван Караиванов става 
нейя член. Благодарение Доугарят Караиванов, 
на своята активност вра- и останалите български 
ботническото движение и въстаници сабилисъоде- 
на желанието му да упо- чно приети от юг^лав- 
знае и усвои марксиче- ския пролетарият. Ра о- 
ската наука, Караиванов тниците от Ниш устрои 
за кратк* време е. забел- ха ва своите българки 
язан от изтъкнатите ръко- другари приятелски 
водители на Комунисти- срещане. По такъв начин 
ческата партия на, Бъчга- се ман-ф'Стира сол-дар- 
рия и става помощник н стта на югосланск я и 
вя Димитър Благоев, о- български 
снователя на българската в тяхната обща борба за 
Партия. Те заедно сътоу- освобожтени то от ек- 
диичат в партийното Спи- сплоатацията.

нал провал и че 
югославски комунисти се Не е случайно, че

минтерва, а по-късно за- крият от виенската поли- Караиванов избра Юго- 
ема високи постове вИн- ция. Като не намерил славия аа свое местоаре- 
егитута на Маркс—Енгелс връзка, той бил прину- бив^ване. Той отдавна ве- 
и пои Комунистическия ден с дна да ската из чс е познавал мнозина 
университет на работни- виенските улици с цел другари — ръководители 

Изток. Докато да срещне някой от юго- Иа нашат.» партия и дър- 
славските познати и да деава н това му е била 

предаде поръката, достатъчна гаранция, че
в лицето на Югосл вия 
ще намери своя социали
стическа родина, в която 
ще има възможност да 
продължи своята дълго
годишна революционна

Ппез 1929 година Ка- с редица опасности: от активност и да даде свой 
пяивянов отива в Китай Опасността от интернаци- принос към делото за из- 
Р гпеииална задача. Из оналната политика на по- граждане на социализма.

го е Коминтерна. лицията, която особено е Своята пр*върженост към 
следяло комунистите па до истина гь Карииванов пока 
опасността от различните .за и пре1Време на фамозна 
разбойнически банди. Аре та Рсзо лоция на Инф рм- 
сти, изгнания, убийствз и 
необясними изчезвиния на 
хора са били всекидневно 
явление в този човешки 
мр< вуняк на Далечш я Из 
ток, където са б--ли съб 
рани почти всички наци- 
онал-ости от света.

През 1934 година Ка
раивннов се връща от ие тия кзмпаиня и, успс- 
Китгй в Москва и про- шао с редица статии, ко- 
дължава да р.боти в Ко- ито публикува през тези 
минтерна, в Отдела ,-за дни, да ра-крие истинско- 

Балканските то положение, да разо
бличи неоснователността 
на антиюгоставската кам
пания и във основа на

защата на становището на 
Югославската комунисти
ческа партня.

Още е първите дни на 
свия1а революционна дей
ност Иван Караиванов се 
Засипваше за сътрудни
чество между революци
онните сили на Българ» я 
и Югославия и за създа
ване на единствено соци
алистическо движение в 
балканските страни.

Като партиен работник, 
от своето идване в Юго
славия до днес, Караива
нов е заемал различни 
длъжности. Той е член 
на Централния комитет на 
Съюза на югославските ко 
мунисти и народен пред
ставител в съюзна»* на
родна скупштива. 11 край 
редицата прнзнон я, ко
ито е получил в .о..и л 
етическа Югославия, < й 
е ноептел на Ор^ «а 
народни заслуги 1 сте 1 ь. 
Ордена на оратегвою и 
едивството а сега.ва с..оя 
70-ти рожден ден, Той е 
възнаграден с едно от 
най-високите признания 
на соц- алистнческа Юго- 
славия-Председателят на 
Републиката Тито го е 
удостоил с Ордена—Юнак 
на социалистаческиятруд.

.Конуввет"
(8 октомври 1959'г.)

В осемдневни борби с фа
шистките сили въстание
то претърпява поражение.

След неуспеха на Се 
птемврийското въстание, 
Георги Димитров, Кола
ров и над 2 000 бътар- 
ски патриоти преминават 

Югославия. Един месец 
по-късно в Югославия е 
минал и Караиванов.

ците от
работи по партийна'ли
ния пътят често го е от- 
в-ждил в различни евро- Щастието му се усми

хнало — срещнал Благой

им

пейски столици. Един път 
получил задача от Комин- Парович.в

Търговец“ в Шанхай)>

по
пратил 
Тамошната 
р,бота върху разширява
нето на комунистическо
то движение представял 

отд лен етап в жив >та 
стар борец. Пре 

се на тъоговец,

петгодишна
по-

бюрото, когато С Право зае 
тана на позаци .те аа Кому 
ВпСТиЧсСКа I а партия На Ю-ва

на този 
гтру^ай^н
Караиванов- се нагърбил 

рисковни ра-
разпространява

пр >л тапият гослзВйЯ. олагодарениена 
дъ 1гогодишпата сн рабо
та в Компнте. на и на своя 
богаг революционен опит 
Караиванов е можал 
сно да схване същността

с твърде 
бота да
комунистическа пропаган
да между шанхайските ра
ботници и д* ги упътва 

борба срещу дома-
Счед късо пребиваване Стник „Работнически ве- шна™ ^Г^иммео” али"

8 Югославия Димитров и стник“, който конспира- ЖдеС Р ттърг0вци ппез кчари на
Караиванов нелегално ми тивно изпращат в Бълга- сти, 6или п_р_ комунистически партии,
иааат границата и отиват рия. Пъчни две години, тези г■Д к й дРй. след ТОва преминава в
8 Австрия Във Виена ра- под твърде трудни усло- ст°“*"ълянвн Кар™Нов 1 Издателското прелприя-
ботят заедно върху и <да- вия на нелегална работа, носгта р на Коминтерна за чу- фактите да се дигие в
Името на Нелегалния ше- рабоги Караиванов във Шанхай е била свързан.

ле-С Георги Димитров 

във Виена
за
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........................................................... ..................................................................................... .Практиката иска теоретическа подготовка (Младежта на Висок се бори]
От заседанието на ОН СКС в Босилеград \ (лп-ЯГтГПТППпКЯНР НЯ ГРИЯХт“

кооперациите и произво- вие за разрешававето на = ОСЯ чу V 1 м^ЦОС1ПV ПС4 I (Д
дителите, а производство конкретни задачи с помо |
то от тези попърхности щта на това учение, тога - Тези дни се провеждат в трудодни и парични 
трябва да се увеличи с ва успехите ще бъдат отчетно _ изборкни съ6ра. средства работата възли- 
четири пъти. Всичко то- постигнати. ния в активитеР на За на около 2,030 трудо-
^седаниетГна Комитет*!- Общинският комитет родната младеж в селата дни или 1^иои." :
„„„„„„ предвижда в организира на Горни Висок, па сь- хиляди динара, о приои
към засилена илеологи- ната идеологическа рабо- бранията се отчитат ус- ране на реколтата от ни- 
чегко — политическа оа" та Да включи, покрай пър- пехите и пропуските в вите на земеделските ко- 
бота на комунистите и на вичните организации на работата от миналата го^
Социалистическия съюз, Съюза ма комунистите, динт досега набелязват 
за да стане ясно на все- Социалистическия съюзи се в основи предстоящи, 
ки селянин, какви цели "а Народната младеж, и те задачи и се избират 
се поеслелват с вложе- кооперативните съвети и нови ръководства, 
вията в селското стопан отборниците на Народ- Тържествеността на съ 
ство и каква полза ще ния отбоР от Босилеград- бранията прави особено 
имат от това коопераци ско- Програмите ще бъ- впечатление: стаите в ко
нте, кооператорите* про- дат изРа00тсни та“а’ ит° се провеждат събра-
изводителите и каква пък то да не Удв°яа'т Раб°' иията са УкРаспенв ^ъс 
полза общността ни. С тата' н0 да обхващат ця' снимките на др. Тито и 
добра организация и с лостно жичките задачи, на другите ръководители;
всестранното проучаване които 1Т0ЯТ пРед К0МУна чест0 се сРеща и сним‘ 
на формите и методите та и 'нейните жители. Ма каза на загиналия младеж-
на идеологическо-полити- сериалите от VII конгрес ки ръководител Иво Ло- 
ческата работа, както ме- на СКЮ и Програмата, ла Рибар; и много цвегя 
жду комунистите, така и след това докладът на „ свежест, която лъха от 
в най-шипоките маги на ДР- Кардел и материалите всеки кът. 
хората от селата, ще мо- от IX пленум на ССРНЮ, А когато, след дълги 
же да се осигури пълно- заедно с материалите на разискв н я върху докла 
то участие на производи- IV конгресна СКС, де ват да за работата през ми- 
телите във всичките ак- възможности щото идео- налия период, се конста- 
ции за подобряване на логическо-политическа ра тира, че младежката ор- 
селското стопанство. Още бота, която е запланува ганизация е била начело 
през пролетта на идуща- “3- да се овладее солид- на всички акции за бла
та година тия акции ще н0 и да се "Риложи на гоуст ройването на селото 
бъдат в пълен размах и практик те. За спровеж и носител на културно 
затова, тая зима трятва да дането на програмата ще просветния и забавен жи- 
използуваме, колкото се бъдат ангажирани около вот, че грешките, които 
може по добре. Ако из- 60 ^тивисти, които ще са забелязани са попра-
бегаем досегашните гре- влезнат 8 актива Да вРе" вимв' и когато след това 
шки, които се изразявзт подавателите при ОК СКС досегашният председател
в досе.ашното ещ остра- и пРвОб1динсккя отбоР тържествено и уверено 
нно тълкуване на , део- на ССРН. Към реализира-, обяеи, че предете ящата 
логическата работа само не на програмата ще се задача е - нови усилия 
к-то учение, а не и като пристъпи още през този и нови победи в с1 циали 
идеологическо възд!й.т- месец. А. Лазаров

Целокупната идеологи
ческа работа, а особено 
изучаването на Програма 
та аа СКЮ в основните 

на Съюза на 
от Босиле-

§

събрания, на които 
съждани всички с« Об. 

8КЦИН и
взимани решения за нов" 
19 беседи за нашите со 
циалистически закони 
съвместно

организвцин 
комунистите 
градско е имала твърде 
голямо влияние върху ор организиран, 

със С<~РН, над 170 пола 
тичгски иеформации Зз 
актуалните вътрешни ! 
международни политиче 
ски събития и 90 
твени събрания по 
чай националните

ганизацията като цяло и 
върху повечето отделни 
членове. Основното съ
държание на програмата 
е днес ясно на всички 
комунисти, а днешният 
им интерес към теорети
ческото изучаване на на
шата социалистическа пра 
ктика и на международ
ното работническо движе 
ние обезпечава една по- 
съдържателна идеологи
ческа работ-з в следващия 
период, която ще бъде 
свързана с конкретните 
задачи на социалистичес
кото изграждане в Боси- 
леградската комуна.

Тръгвайки от това за
ключение Общинският ко 
митет на Съюза на кому
нистите в Босилеградска- 
та комуна разработи, на 
своето неотдавнашно за
седание, програмата за и- 
деоло^нческата работа в 
следващия период. Спо
ред тази програма цен
трално място в идеоло
гическата работа е даде 
но на въпрооите за по
добряване на селското 
стопанство. През следва
щите четири години в с л 
ското стопанство ще бъ-

операции са участвували 
младежите от селата Въл
новия, Горни и Долни 
Криводол, Болев дол, Ка
меница, ' Изатовци. Тая 
помощ на закъснелите ко
оператори е била твърде 
ценна, защото звплашвала 
опасност презрялото жи
то да се пръсне от вятъра.

Още по голяма актив
ност са проявили младе
жите за организационно
то укрепване на активите 
и за идейно политическо
то и културно изгражда
не на членовете над 250 
младежки организационни

"гърла с.
слу. 

ви и
държавни празници, и не» 
360 вечеринки със солидНа 
художествена програма й
добра драмлтическа и.вед
ба и забавни танцови 
чери, ксито са били 
сетени от над 22.000 ду 
ши — членове на Социа.

ве-
по-

листическия съюз и на 
Народната младеж...

М. Нейков

Носители на идеине» 
политическа активност

дат инвестирани няколко 
стотици милиона динара 
и изгледът на няколко 
хиляди хектара площ ще 
ое измени. Тия огромни 
мероприятия щеизискват 
пълно сътрудничество 
между земеделските ко
операции и производите
лите. Над хиляда хектара 
трябва да се обработят 
чргя сдружавзне между

етическото строителство 
— възторгът побеждава 
сдържаността на младе
жите и бурни одобрения 
екват надалече.

И но80 напрежение на 
събранието — изборът на 

. нови ръководители, кои-
увеличи на 500.000 парче то тряб8а да бъдат ньй- 
та годишно. Въпрос става добри между н й добрите, 
зя финансови средства от Отчетните доклади на 
700.000—1,000.000 динара младежките организации 
с които може да се раз- от селзта и<а Горни Ви- 
реши този въпрос и |Ту- сок говорят за многоброй 
хларницата да се модер- ни успехи и високо съзна- 
низиря, а и броят на ра- ние на младежта от този 
ботницчте да се увеличи, район. БлагоустосЙването 
Този въпрос се разглеж
да от Общинския наро
ден отбор и ако се раз
реши положително, то 
съществуват условия ту
хларницата да прерастне
в самостоятелно предпри циадисгическия съюз мла 
ятие. Погановчани биха

ВНяквлко дул1и1я^Н
ВПОГйНО6СКЯТй -Жз

В Поганово в послед 
но време се приказва за 
затваряне на тухларница 
та, По този повод се о 
върнахме към ръководи
теля на тухларницата Ри- 
сто Васов да ни каже ве
що за тухларницата и ней 
ните проблеми. Той каза, 
че тези приказки -са без 
основание. Това е дошло 
запади товв, че спря
хме производството с 
машинния двигател по

Учителският колектив на Основното осмокласно 
училище в Поганово е в пълния смисъл на думата, 
носител на идейно политическата активност в селата 
Поганою, Бански Дол и Драговита. През тази пролет 
те са разр ботили темите от Програмата на СКЮ и са 
изнесли редицм сказки за членовете на СКЮ и на 
Соц-алистичнскья съюз. Два пъти месечно 
те уреждат в селата политически инфор- 
м= ции. Особеано се проявиха в ггитащ ята за пое 
тройката на новоао шосе ог Поганово за Димит
ровград. Те вече а!итират и за е. ектр! фициране на 
селото. В същото време те са и най активните чле
нове на масовите и политически организации в село
то и пропагатори на всички акц и на кооперацията 
във връзка с подобрението на земеделското произ
водство.

Предстои откриване 

ца памучен комбинат 

1 ;• н■ в ДимитровградА . ■
на селата и плодна кул
турно про ветна дейност 
са двете осн вни линии 
по които е вървяла ак-

-•
На неотдавнашното гра 
мъ събрание на Социа-. 

*вст«ческия съюз в Ди
митровград говори Тодор 
Велчев, като представи 
тел на-Околийския коми-, 
тет на ССРНЮ, като под
черта някои по важни мо
менти от международно 
то , политическо положе
ние, и някои вътрешни 
стопански въпроси. Гово
рейки, за стопанското раз 
витие на Димитровград
ско, той, изтъкна успехи
те-в областта на земеде
лието и промишлеността, 
вдто каза, че ще се взе
мат най сериозни мерки 
за... преодоляване на ико
номическата заостаналост 
в..този край. Между дру
гото другаря Велчев ка- 
31,- че предстои открива- 
не-на памучен комбинят 
■ .Димитровград, в който 
ще работят около 200 ра
ботника.

ДС1

т вността на орг. низаци- 
ите. Съвместно със Со-препоръка на инженер — 

специалист, .отларницата 
се показа изхабена. Сега 
се работи с коне. Произ
водството, разбира се, се 
намели. През 1958 година 
ние произведохме 135.000 
парчета, а през тази го
дина ще имеме 80.000пар 
чета. От друга страна за 
почнахме да печем црепа 
с въглища, докато до се
га това ставаше с дър-ва. 
Нашите мяйстори, несви- 
кнал-и още с този вов 
процес, дадоха една сла
ба продукция което сега 
ще се отклони, а проиа- 
водството ще бъде по- 
евтино. Иначе ние добре 
пласираме нашите изделия 
в Пирот,в селата край Ни
ша вч, че дори и във Ви
сок». Сега когато пътят 
към Димитровград е на- 
пр вен пласментът ще бъ 
де още повече осигурен, 
зящото до сега имахме 
мъчнотии с превоза. Ко
операцията ще купи ка
мион и превозът ще бъде 
обезпечен. Тухларницата 
винаги е била доходен цех 
нч земедел. кооперация 
в Поганово и без основа
ние са приказките, че тя 
е станала нерентабилна. 
Дор» нещо повече:

дежите са изградили или- 
поправили над 18 ило- 
метра пътища, 4 м. - та и 
15 чешми, Пресметнато

поздравили едно такова 
решение. На снимката: учителският колектив на Основ- 

ното осмокласно училище в Поганово.

На. С голямо усърдие 
и с помощта на тютю
невите специалисти тя 
получи доброьачествев 
тютюн и добра цена.
На следната година 
мнозина нейни съсел
яни започнаха да от 
глеждат тази нова кул 
тура. Любинка, без да 
иска, беше станала най- 
добрият агитатор за въ
веждане на новата кул
тура.

Когато през декем
ври 1957 година в Ди
митровград 38П,чна да 
работи предприятието 
за преработка 
тюн, Любинка се 
раше сред пъовите ра
ботнички,
предприятието. И тука, 
както някога в актива 
на СК^ Ю. когато бе
ше ръководител на ор
ганизацията, 
бе избирана във всич 
ки ръководства на об
ществено-политически
те организации, — тя 
стана и се прояви к«-

-------------- --------------

м. м

ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ то активна работничка. 
Овладя отлкчно рабо
тата в предприятието 
—- сортиране на тютю
на, а в трудовата си ди
сциплина стане за при 
мер. В предприятието 
се прояви като младеж 
ки ръководител. Член 
е на Секретгрията на 
комитета на Народната 
младеж, член е. на Пле
нума на Социалистиче
ския съюз, а в предпри
ятието — член на Ра
ботническия съвет. Ръ
ководителите на пред
приятието* положител
но се "изказват за Лю 
бинка, като изтъкват, 
че тя е станала отлич
на работничка и чеак 
тивно участвува в по
литическия живот н* 
предприятието и 
всички аг-цви, които то 
предприема. Макгр че 
селото й не е далеч, 
тя просто няма време 
да Си отиде в къщи> а

Една примерна работничка
Когато в началото иа 

1954 година дойде 
село Градини тютюнев 
инструктор ;и започна 
с агитиране за засаж
дане на нова култура 
— тютюн, селяните с 
недоверие го слушаха 
Никой не вярваше, че 
тази култура ще може 
дя вирее в този райо*\
След няколко дни, в 
стопанския отдел на 
Общината дойде едно 
черно момиче, предста 
ви се, че е от Градини 
и се изказа, че тя же
лае да отглежда тязи 
нова култура, само и- 
ска по-добре де й се о 
бясни процесът на про
изводството.

Това беше Любинкч 
Пейчева, от село Гра
дини. Тоя ден, и сега 
тя си спомня за него, 
беше пазарен и на връ 
Щане къи селото,заед

но със своите другари 
и друггрки, тя им раз
правяше, че е решила 
да отглежда тютюн.

Същата година вър
ху парцелата на Лю
бинка Пейчева за пръви 
път се показаха зеле-

в

ПЪРВИ ВЪВ ВСЯКА 
АКЦИЯ

По призива на Общин
ския народен отбор, на 6 
т.м., след работното вре
ме, работниците от 
юневото предприятие в 
Димитровград рабо
тиха за прибиране на хи
бридната царевица 
тния разсадник. В акция
та взеха участие 40 ра
ботници и работнички ка
то дадоха 120 трудочаса 
доброволна работа.

на тю 
нами-

приети от

тют-
В"Ьв

и когатов мес
взи

мат се мерки за изследва
не на пръстта и за набав 
ка на нови машини, та 
■ейнвя капацитет да са

квартирува вДимвтров" 
град. Б. Н.Любинка П(Пчева
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Кипи денонощна работа време да бъдат поорани 

Всички од земеделската и засети, 
кооперация „Нишава* в 
Димитровград са на крак.
Работата не тър
пи отлагане и задачата 
трябва да бъде изпълнена 
на време. Кооперативните 
блокове и парцелите на 
съюзените с кооперация
та вемедлци трябва на

Удивлязаща картина 
представляваше на 7 ок- 
томври кооперативния 
блок в градинското поле 
край самата държавна гра
ница. Стотици ученици 
разпределени в трудови 
групи бързаха да прибе
рат царевицата, защото 
тракторите бяха готови 
за действие, изкуствена
та тор беше докарана, а 
семето на високородил- 
ната пшеница чакаше да 
бъде засято в кооператив
ния блок... И трактористи
те с песен и весели пови[ 
ця започнаха оранта. Мал
ките парцели съединиха 
големите и дълбоки бра
зди, които оставаха зад 
шесте кооперативни тра
ктори. Изчезваха синури- 
те, и макар че всеки съ
юзен производител да зна
еше от къде до къде е 
неговзта парцела, все пак 
всеки чуствуваше че це
лият блок е нещо наше— 
кооперативно. Всеки бе
ше развълнуван пред та
зи гледка, пред този по
ход кгъм модерното земе
делие което ще даде го
леми добиви.

В колерацията сега у- 
силево се работи върху 
сключване на договори с 
частните земеделски про
изводители за производ
ство на високородилна 
пшеница. Отзивът ва сто 
папите излезе по-добър 
отколкото се очакваше. 
До сега са се съюзили с 
кооперацията над 100 про
изводители сплсщот 30 
ха. Очаква се тази площ 
да се у велач.з на 50 ха. 
Кроперац ята ще купи 
през тази година и вър- 
шачка.така че от~идуша
та година и погановчанн 
ще вършеят с върплачка.

оперативна овощна гра
дина на площ, ог 3 ха с 
крушови дървчета—„ка
лугерки“. Според мнени
ето на хората от копера- 
циягз, овощарството 
трябва да стане най-важ
ния г производителен от

расъл за Поганово. Тези 
дни ще бъде назначен и 
земеделски техник —ово
щар, който ще се заеме 
с тази работа. Говори се 
и за възможността да се 
създаде в Поганово н о- 
вощен разсадник.

Според досегашния ход 
на сеитбата и усърдието 
на трактористите и хора 
та от кооперацията, мо
жем да кажем, че тази 
важна стопанска задача 
ще бъде изпълнена на 
време и както трябва.

ще

Ш '' „Нишава“ 

купува комбайн№й**а*
■ V .';ф У. ■' Й и Щтщт- _—: - '"ЗЯ

у

Разглеждайки въпроси- реколтата от година на 
те около жътвата и вър- година става по-сериозен 
шитбата през тази сто- проблем. С оглед на то- 
панска година, Управител ва Управителният съвет 
ният съвет пра коодераци взе решение, коопераци- 
я „ Нишава*у, в Д^»итров ята още през тази годи- 
град взе решение, че с на да купи един комбайн, 
производството На високо специалистите ще се нз- 
родилни пшеници в ди- кажат, кой тип комбайн 
митровградския район се трябва да. се вземе. Мо- 
явявз нужда от увеличе- же да се очаква през ид- 
ние на машинния парк. ното- лято на нашите ко- 
Тая година броят на зе- оперативни блокове да се 
меделскате производите- появи най-съвършената ае 
ли съюзени с коопераци- меделка машина — ком- 
ята значитело нараства, байн, а с тома да се раз- 
а смята се че ще бъде и реши и въпроса за жът- 
по-голям. Прибирането на вата и вършитбата.

I .

V'
Кооперацията и до се

га е провеждала редица 
акциии за подобрение нз 
земеделското 
ство. За отбелязване е 
нейното старание да по
добри овощарството 
този рьйон за което съ
ществуват отлични усло
вия. През тази пролет, 

почин

»

Ш''а-уй-йпроизвод-

Изглед от село Погановов

ТАЗГОДИШНИ ДОБИВИ 
V . НА ЦАРЕВИЦА
у1 //> 3' *

Според мнението на а- на тази парцела и над- 
грономите 4— Специалисти глеждането проведе ягро 
от Димитровград, с таз- нома Йордан М рннков. 
годишната реколта на ца- Б. Н.
ревица можем да бъдем 
доволни. Съюзването с 
кооперацията показа, че 
по този начин могат да

'
• I

по на коопе
рацията са облагороде
ни над 6.000 дръвчета 
круши. През следващата 
пролет ще се продължи 
тази акция — и ще бъдат 
облагородени още 10.000 
круши. Кооперацията се 
старае да подобри и жи 
вотновъ д :твото. У реден а се увеличат добивите и

да се модернизира наше
то з меделие. Среден до
бив ва царевица, засята

„МЕСЕЦ НА ГОРИТЕ" В БОСИЛЕГРАДСКО
е припусна станция с 
бик-монтафонец. В село
то има вече 6 крлви мои 
тафонки. Почти всички 
стопани отглеждат расо
ви свинз „морзвка.“ Пога- техническите мерки, въз- 
новчани са и добри овце- лиза на 6.000 кгр. по хек- 
въци. Само през 1959 го
дина кооперацията е из
купила дребен., добитък шарделиха.получили3.000 

1,785.000 килограма по хектар.

цията за защита от еро 
заи, но и на всички чле
нове от организациите на 
ССРН, Народната младеж 
Пионерската организация 
и на средношколската мла 
деж.

На неотдавна състоялото 
се пленарно заседание, Об
щинският отбор на ССРН

За това говорят и фак
тите: в миналата година 
в Босилеградско са зале
сени 120 хектара голини. 
От това 89 ха нови гори 
са подигнгли самите сел
яни на свои площи, кои 
то е угрозявала ерозията- 

В твя година са били 
запланувани за залесява-

В рамките на меропри- ми предприемат мерки 
ятията за преобразование да залесяват оголелите 
на селското стопанство в повърхнини. Дори и съ- 
Босилеградско, отделно противата на селските сто 
място заемат усилията за пани срещу мерките за о- 
възобновяване на горите пазване на горите, които 
чрез залесяване на голе- се предприемаха след Ос 
мите повърхности голини, вобождението, вече при-
__ .Опасността от ерозии, надлежи към миналото.
която зарад масовното у- В Босилеградската кому- 
нищожение на горите в 
миналото заплашва значи
телни площи плодна земя 
е напълно разбрана от 
страна на селяните в Бо- 
силградско, така че те са подмладяват.

не кооператив-ш парцели, 
при приложение на агро-

тар, докато частните про 
изводители в съседните

в стой з-ост от 
динара, а едър добитък 
— за 868 000 динара.

Погановчани са по
знати као добри произво
дители на круша, рякия, 
вар, за които произведе
ния са взели от коопера
цията 9,790.000 динара. 
Оборотът на кооперация
та през 1958 година въз- 
лиз ше на 12,350 000 ди
нара. През таза година, 
изхождайки от положе

на няма вече селянин ко
йто не е разбрал, че го
рите представляват голямо 
богатство, ако се пазят и

За отбелязване е, че 
върху парцелата в разсад 
ника царевицата даде до
бив от 8.000 килограма 
по хектар. Обработката

ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВО

МНЯШ9 ЗАПОЧВА ПА 21 Т. N.
срок ще бъдат годни и 
готови за домашна мани-

миращите се ва терена 
тютюневи техници прак
тически и теоритически 
да помогнат на нашите 
тютюнопроизводители в 
провеждане на домашна-

На последното си засе- 
нието, че през първото даиие Работническият съ 
шестмесечие той възлиза вет на тютюневото пред
на 7 милиона, се очзква приятие „Нишавска доли- 
той да се увеличи най- на“ 8 Пярот взз решение 
малко за 2 милиона. Това с изкупу&ане на тютюни- 
говори за нарастващата по- те от тазгодишната ре- 
купагелна мощ на пога- колта да се започне на 
ковчани, за подобрението 21 т- м- Ияайки предвид 
на техните битози усло- тазгодишната богата ре-

пулация и денкиране, а .. 
във втория етап (който ще 
започне от втората поло
вина на--йесец декември), 
ще се"изкупуват тютюни
те от поЬледните |бер«тби. та манипулация.
По този начиН се дава 
възможност листата от

беритби добре да | щето изкупуване на тютю
ните, тютюневото предпри 
ятие в Димитровград пра
ви усилени подготовки 
за да подготови помеще-

Горски разсадник в Босилеградско

не голини на повърхност 
от 150 хектара. През про 
летта са били залесе
ни 30 ха, а сега започва 
залесяването и на остана
лите повърхнини. Разсад
ниците от Босилеградска* 
та комуна разполагат с 
около 1 милион и 600 хи
ляди дръвчета, които ще 
бъдат употребени за за
лесяването.

Успешното провеждане 
■а тая акция изисква ан
гажиране *е само на Лесо
въдната секция и на Сек-'

е разисквал по въпроса 
за тая акция и решил, тая 
да са проведе под. 
названието „Месец не го
рите в Босилеградската 
комуна.“

Тая акция е съставна 
част от надпреварването 
в чест на 40 годишнина
та на КПЮ и СКОЮ. О- 
свен това ССРН настои 
с политическа работа да 
ангажира своето членство 
и за следващите акции за 
защита на площите от по
роища.

Във връзка с предстоя-
тези
изсъхнат, и да получат 
своите качества.

колта предприятието ре
ши изкупуван то на тю
тюните да се проведе в 
два етапа: в првия етап 
(от 21-Х- до 2-ХП— т. г.) 
ще се изкупуват всички 
тюпони от праиге три 
беритби, които до този

вия.
През 1957 кооп>рация- 

та е засадила мзлиник на 
площ от 2 ха., през тази 
година, в съю) с частни
те производители, е заса 
ден още един ма шник от 
2 ха. Създадена е и ко-

Изкупуването на тютю
ните ще се проведе от 
специални комисии в три 
пункта: Пирот, Димитров
град и Бабушница.

ията за приемане на но- 
ата реколта. През тази 

година помощното здание 
е заето от новото 
предприятие за гуменци. 
Очаква се, че общински
ят народен отбор в Ди
митровград ще даде нуж
ната подкрепа и ще о- 
безпечи на предприятие
то помещение където да 
се проведе изкупуването 
на тютюна.

.ХХЧХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЧХХХХХХХХХХХЧХХХХХХХХХХХЧХХЧЧХХХХХХХХЧХХХХХХХХХХХХХХХХХХЧ

Комисията в Димитров 
град ще приема всички 
тютюни1 произведени в ра
йона на

ИЗЛОЖБА Н\ ПШ0ДИ5Т ДОБИТЪК
бившата Дими- Ученическа бри 

гада за прибиране 

царевицата

тровградска околия и се
лата: Сречковец, Обрено- 

Чинаглзвци. Очаквавац и
се да бъдат изкупени 
160000 кгр, изсушен тю- I,

По почин на актива на 
Народната младеж, в гим 
назията бе сформирана у- 
ченическа бригада за при
биране на царевицата. У- 
ченическата бригада се 
отзова на кооперативните 
блокове в село Градине, 
и оказа голяма помощна 
кооперацията. Прибиране 
то на царевицата бе една 
спешна задача, аащото

подготовките за есенната 
сеитба бяха готови и се
итбата ве търпеше отла- • 
гане. Учениците вложиха 
доста усилия и за някол
ко дни прибраха цареви
цата и дадоха 
ност на трактористите да 
започнат с ораната, а на 
кооперацията спестиха го 
леми парични средства.

М.тюн.
могат нашитеЗа да

тютю ^производители по- 
добре да проведат дома
шната манипулация и с 
това да реализират по до
бра цена, предприятието 
е решияо да изпрати по 
селата подготвени работ 
ници, които заедно с не

възмож

на 9 т. м. в Димитрогаад бе организирана изложба на 
породист—добитък. На снимката: земеделски стопани 

с крави монтаФоики
V
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ОБСТАНОВКАТА В ПИРОТСНИЯ 

ОКРЪГ СЛЕД ДИНТАТЛРАТА
рудници, ■ ще работат 
в своето село. Тогава 
лото ще получи и ел,. 
ктричество, тогава ще Се 
роди една нова Драго.

вица: различни туршии, 
мармалади и петмези. Мо
дерните печки все повече 
заменят огнищата, а пор- 
цуланивитс чинии някога
шните пръстени ПвНИЦИ. 
Оборотът на селската ко 
перация от година на го
дина се увеличава. Деца
та са по добре облечени, 
а селската носия е почти 
Изче наля. Селото 
голям кооперативен дом 
(през тази есен ще бъде 
завършен салонъ!!), учи
лище, кооперативна про- 
давница и масови поли
тически организации, ко
ито се отличават по сво
ята активност. Тази ак
тивност вай.добре се по- 
к за при строежа ва пътя 
11оганово—Д имитровг рад 
както и на разширяването 
на ПЪ1Я към Поганово. 
Драговитчани се гордеят 
с това и в следната го
дина очакват в селото 
да влезе вършачка, и с ка
миони да карат и докар
ват стоки. Онова село, за 
което някога се говоре
ше, че е най-заостанало

Драговитчани са тру
долюбиви и скромни хо 
ра, земеделци, овчари и тю 
тюнопроизводители. Има 
и добри пчелари. Коно
път също така добре 
успяв*,а и слънчогледът. 
Покрай товк те са позна
ти и като рудничари. През 
лятото ще ги видите в ру
дниците на КняжевзЦ или 
Алексинлц. Жените, де
цата и по-старите хора 
успешно се спра
вят с домашната работа. 
Това пребиваване на дра- 
говчтчани в рудничарски-

В подножието на жи
вописните и скалисто го 
ристи склонове на Гребен 
планина, сред впадини и 
баири, се намират 165-те 
къщи на село Драговита, 
пръснати в няколко маха
ли: Росуля, Йолинци, Ша- 
пипци, Митници, Гемонов- 
ин. Риг, Изльк, Шулкин- 
ци, Поляне, Гоинц , Кон- 
ярн^к, Църгивци, Зиглин- 
ци, Върх и Пометковци. 
Всяха махала има свои от 
личителни черти, за всяка 
махала съществуват^реди- 
ца закачки, но във всеки

с«.

МонлрхсфаШюсткатл дььттура наьрал Александър бе
ше сама ПО СсОс си противоречив-: 1Я иарааЯииШС Засилен. То 
разслеяване вам.сис въ^ху класови основи с 1енд<.нц> я к»м 
■Се ао-голямо концентрьраив ва капитала в ръцете на фппаи 
совата в 0Ю^о«рл1иЧсск -фашистката оЛиГирх. я, а същ. 1ака 
Н крайното двф рсиЦираие па ИартиЙлНТс ндесЛоТин. По .все 
ад* ирмммдмо ая е да означава иах^д ох т^Веа поло
жение ч^ез усЪЩ.ч-Авяа .исю ни „едипствию" и<1 влажна и иа 
оОСиаЮГннЯ цСЕПриУШЗЪМ и иОЩО^Ъ^Ж иоНОТО )гПраВЛсНВС. Ка 
ПтПалНоТоЧссМйга СаСТсМс^ аоЯ.О С раЗВнВйЛо НлЦ. ОНйЛНа!А 
ОурЖОаЗьЯа С >ЧаС1иеТо На ЧуЖдсСграннИЯ КаПИТаЛ, с оОусЛои 
яла и развявала ии-иагагъ* ииия прогиворечия които са има
ли ант«1ОаИСТнчсн Характер. ДакаТо ОГ една СТраИа растяха 
Паричните апетити на огделните хора н на цели групи, на 
другата страна масата на Оедмнте в^е повече ставаше изсму
кана наемна ръб^тна сила. Б началото на този период оьщ»- 
та криза на световвия пазар не замина нашата страна, инто 
пък нашьЯ окръг. Цялото време от 1929 година до Втората 
световна война не е време на стопански напредък, а на постоя 
нно ооедкяааие на трудовите Хора.

За илюстриране на такава икономическа об
становка в нашия окръг могит да се наведат реди 
ца примери:Дружесгвото на занаятчиите от Пирот 
е изпратило писмо на Данъчното управление в Пи
рот с адрес до Отоора за рекламации в Ниш в 
което се констатира следното: .Занаятчийството 
на град Пирот и на околия Нишавска е в много 
тежко положение. То едвам живее в сегашните 
условия на тежко положение. От ден на ден чле
новете на занаятчийския еснеф повече беднеят... 
Заради нямане на работа и зарад конкуренцията

има

Ж--. 'V ■ Те са доволни съ~ за ьу -датата 
оШ училищнаШа кухняЛИ

Г ' вита Ще изчезнат тогава 
приказките, че .драго- 
витчгни, хора не се, ама 
господ-им заделял рамен , 
та да приличат на хора*.

Под стрехите се чер. 
венеят низи с пиперки, 
по дворовете се жълтеят 
купища с царевица, в ко
операцията се приема 
слънчогледово семе... 
Есен. По пътя, възседна- 
ли коне (всяка къща има 
кон!) са тръгнели някол
ко драговитчани към Ди
митровград, като са раз
вързали приказки за сел
ските работи или се май
тапят за мечката, която 
обикаля около Поганово...,

Когато човек посети е- 
дин път Драговита в не- 

. го се ражда желание още 
един път да дойде и да й 
се нагледа и нара два яь ч 
живописната природа, на 
духовитите хора и техни
те приказки край казани
те, в които се пече ,кру-
ШОВ8Ч8*.

На скалата .Дядо и 
баба“ седят две овчарки 
н пеят проточено:

.Синьо, модро до велено
— доде ле,
черно, сива до червено
— бойке ле!“

Спускайки се по лива
ди и бранища към Рибни- 
доления поток в ушите 
ми отеква драговитската 
песен на овчарките и все 
повече идвам до заклю
чение, че селото е дошло 
»до червено“, че се на
мира в разгара на своето 
преустройство, че в това 
ще успее, зещото хората
са му предприемчиви и
.свалят на шосето 600 ку* 
бни метра камък за една 
деч“ както ми каза е да® 
активист от Поганово-

.Сивото и черното* в* 
Драговита е минало. * 
червеното, което се съз- 
дава в селото от дев »• 

червен0'

е]

■ип ■Ш
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Р$ИИ ШшШна индустриалните стоки занаятчиите не могат да 
заработят и за най-малките си потреби“. А всред 
селячеството и работначеството положението е 
било много по-тежко. Работната ръка на тия 
слоеве е била експлоатирана жестоко,а условията 
на живота са били непоносими. Под влияние на 
това положение стана на 21 юли 1935 година в 
Народната скупшгина тогавашният народен пред
ставител н« Димитровградско (Цариородсьо) и 
като говореше за бедното положение на селяче 
ството и за луксозния жив ^т ва богаташите каза: 
,В страната ни 757. от имота представляват дреб
ни стопанства до 5 хектара. Тия дребни стопан
ства принадлежат на болшинството од нашите сел
яни, върху които почива цялото ни селско стопан 
ство. Това болшиаство се намира в най-трудно и 
отчайващо положение. То най напред е захванато 
от кризата и най напред започна да пропада. Тия 
селяни са и най-много задължнели, а тези дългове 
не идват от желанието им да подобряват стопан
ствата см, но от нуждата да попълват дефицита, 
който е настъпил в техните стопанства поради 
кризато. Тези дефицити те са попълвали с печал- 
барство или с отиване в градовете, или с емигри
ране в чужди страни където са търсели печалба 
и хляб, или с нови борчове“. Положението на ра- 
батннците е било съща така трудно и не се е от
личавало от положението на работниците в цялата 
нн страна, в която от Диктатурата, до 1934 годи
на работническата надница е била намалена за 50%, 
а броят на безработните е достигнал 600.000.

Тая обстановка е благоприягствувала за ак
циите на работническото движение и за полити 
ческата работа на комунистите. Но тъкмо тога
ва настъпи затишие, от което дълго време не се 
излетна в този окръг. С арествуването ва някои 
функционери от меентата партийна организация в 
Пирот, след провала през 1929 година, връзката с 
внешето ръководнетво беше преьъ.ната и органи
зацията е била в разложение. В ..ъщото време 
през 1931/32 година престава да раооги познатият 
кадал на Коминтерна през Димитровградска 
лия (село Слаииня), през кой го са минали мнозина 
революционери в България и оттатък в Югосла
вия. Покрай вече нелегалната комунистическа 
партия, през яиуарн 1929 години са оиди забраве
ни и независимите синдикати, юлицейският режим 
настояваше съвсем да парализира работата на ре- 
волюциониите сили в раоогвическото движение. 
Политическите и икономически акции бяха 
лени само на реформистическатасоциилистнческа пар 
тмя и наУРС-овите синдикати, които точно в наче
лото оа т»зи период, най-мною спъваха класова
та борба на пролетадизираните ма.н, В е пак теж 
ката

ъж
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и за което се разправяха 
шеговитинпй различни 

приказки е тръгнало сме
ло напред... А съществу
ват светли перспективи. 
Изследванията помаз хе, 
че в Драговита има га
мени въглища. Наскоро 
рудникът .Мъзгош*, ще 
започне с пробни изкоп
ни. Драговитчани се над-

(гИЗГЛЕД ОТ С. ДРАГОВИТА
г-

случай всички тия маха
ли и техните хора, по 
протежение на вяколко 
километра се чувствуват 
като драговитчани, всич
ки са с характерната у- 
смивка върху лицето, си 
всички изпълнени с 
духовитости, по които 
са познати в цялата око
лия.

те центрове оказва вли
яние върху начина ва жи
вота в селото. Отхвърлят 
се предразсъдъците, уре
ждат се домакинствата. 
Днес в Драговита не се 
прззнуват религиозните 
празници, а държавните 
се празнуват колективно. 
Драговитчанки днес спра
вят за зимата богата зим-

яват, че не е далеч 
деня, когато те ще пре
станат да отиват в други

■ - -

ВИСОК:

Благоустрояване преди всичко
На последните събра 

ния на избирателите, в 
селата на Горни Висок 
най-много се разисква вър
ху въпроса за благоус- 
тройването

От Славиня към Долни 
Криводол се строи шосе, 
което ще свърже всички
те села с пътя Височка 
Ръжана—Пирот и ще даде 
възможност за идването 
на автобуси до Долни 
Криводол. Един киломе-

чешмите. Извършиха ну
жните поправки 
отношение е интересен 
случайът на Сенокос — 
там все още-не могат да 
намерят посоката на тръ
бите на тяхнтта .Горна

чешма* за квято сьятат 
че е стара над 200 годи. 
ни. Все пак те про
дължават да изследват мя 
стото, за да намерят от

В това

о

на селата. къде идва водата, та да я 
хванат съвсем. М. Н

ЕДНА НЕИЗПОЛЗУВАНА ВЪЗМОЖНОСТ
р >Ш. А взаимни Посещения 
лиисват. Съветите за Про
света едва ли са обсъжда
ли Шия ьЪзмож-ости.

—Искаме но нямаме Пари! 
—казват в самие< Очите ко
лектива. Това вероятно щя 
кажат и общчниШе в двете 
места, но това не 
звечи убедително, когато 
нуждата е на лице. На 
кр я с този въпрос би тря- 
бв ло да се позанимаят и 
Съветите за ииосве 0и в 
околиите Пирот и Враня, 
защоШо Шия Посещения ще 
дада и нови имПулси на кул
тури< —Просветната дей
но т на мчлцинсШвосйо. А 
големи средства не са ну
жни,

Н жюШа от Шпва 'ЪШру- 
дначе< Шно се чувствува в 
юн рентата рабонп , кога
то малцинственият х рак- 
Шер и в двете места си По- 
и ка мясШото (Когато в 
р бот. Ша се Поячи найри- 
ме > въпрос за избор на 
Пиеса-да ли ,ни всяка

Много наши градове има П 
свои културни и други връз
ки. Различни самодейни ко
лективи и дру/и културни 
институции ги ра-яш вза
имни Пос< щения, а в езул- 
ЩаЩ на Шава и . ва ип- о- 
бришо заПозн-Ване, р з.»яна 
на оПшПи По културно- юо- 
саенни и обществено—По- 
л пРичегки ьъироси и взаи
мно възчниемане на хубави
те Пр яви от д, йнис шйа 
на едните и на другите,

Ка во да к >жем тогава 
за Полезно ШШа на ед-а 
такава крачка на два гра
да, в коншо жанее нацио
нално малцинство и има 
Почйи една вг Проблеми 
ОП кулШурни — Присв-ШнО 
еШеШство, или Пн-оареде- 
лено за едт такава йо- 
СШЪ )ка на Босилеград и Ди
митровград, ко. то Пред
ал вляви Ш де I це <тра 
българско.ио н а ц и о н ално
м 1ЛЦЦНСЛ но.

Не всякога са достатъчни 
напътсШвият I 
на Съне а за Просват . и 

другите органи, които 
се 3 оп. ма в Шс р--б гемцте 
ни кулШурно-Пр г веШн.я жи
вот в тия места, и са ну
жна- оЦиШъШ 
размяна но 
Познае..не спра .Шината на 
другите.

Босилеград има добър са
модеен ко .екШив, к. йто в 
мичълаШа година е имал ао- 
ири усПехи, особено в теа
тралната дей осщ. Дими- 
трг вграа, а .кр. й тона, е 
гостувал успешно и в Пи-

тър и половина от пътя 
вече е готов. Материали
те са прекарани. С мо от 
Славиня до Каменичка 
река има над 2000 куби
чески метра пясък и над 
4000 мегра камък.

От Дол а и Криводол 
към Горни Криводол съ 
що така се строи път. Се
ляните на двете села са 
прекарали н«д 2000 метра 
камък. А пътят ще 
шпрочипа около

око-

ПоЗВО- има
6 м етра.

Не останаха назад и се
ляните на Волев 
Каменица. Те ще 
път ог Каменица до Во
лев дол. Селяните от Во

ден ще ст>вч поДОЛ И
строятикономическа обегьновка и политическото 

без фавне не са могли да не повлияат щото рабо
тническото движение н в този край да не загасне 
съвсем. В Пир^т, през 1933/34 годила 
появиха възооаовени синдикални групи, състояха 
се няколко по големи работнически конф ре^ции, 
а тогав 1 дойдоха и мнегобр йнм ст. Чки, от кои
то Най.Позната е оная ог 1936 год. когато запо
чнаха да стачкуват (а имало е работници ог мно
го места) рабогниц.те от фабрика .Тигар“ в Пи
рот, като искаха О:мочасовво работно време и 
по хуманм постъпки с работниците. Работничес
кото движение в този период се ориентира в ос
новата си към тарифното движение и към други 

на икономическата борба. Политическата 
работа на Комуаическатапзрт>я
ствува отново и по жкво г-- 
родаоосвободнтелната борба.

БЛАГОДАРНОСТлев дол вече Са прекара
ли над 1000 метра камък, 
като са използвали камъ
ка ог Болевска оара, 
ято е богата с 
който носи от

Иза ГОаЧаНИ 
от Брсйковци също 
са извършили поправка 
ка своите пътища.

Целокупната работа, ко
ято до сега е извършена 
пресметната в трудодни 
изна я над 8000 трудоде
на, а парично над 4 
лиона динара.

Голямо внимание обър
наха селяните и върху

навече се

Другарят Иван К* 
раиванов сърдечао 
благодари на всвчкИ 
учреждения, оргави- 
зации и отделни ли-

изпратените
поздравления по слУ
чай 70-тня ро*ДеВ
ден и отличието му
с ордена
на социалистическа*
я труд.

ко- и ли и/яШа цена
Дра *а н з български език> Оа 
м кап и .Баба Пено, Гар- 
гови‘ или „Калин Орелът“ 
кт-Шо нямат катет на ко
ито ни со нуж<и, или дра
ма на сръбски език, или ху- 
б во Произведение-Превод).

А такива Проблеми 
много и в културната ра
бота, и в Просветата, ц в 
народните университети. 
Взаимните ПосеЩения 
С-нувания би Повлияла за 
уПсШно разрешаване същите.

варовик, 
планината, 

и селяните 
Така

на

на другите, 
мненI я и за- ЦЯ за

има

вокоъга се почув- 
чак в периода на На- ^ Юн»ки го-

ми
моПетър Козич

М. Нейков
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И трета космическа ракета
На 4 октомври 1959 го

дина от територията на 
Съветския съюз бе из
стреляна още едиа кос
мическа ракета, която за 
разлика от досегашните 
две, бе снабдена с авто
матична космическа стан
ция, която на определе
на височина се отксна от 
ракетата и влезе в опре
делена обрита. Космиче 
ската станция мина по
край Луната на разстоя
ние от 10.000 киломе1ра, 
като направи снимка на 
другата половина. В своя 
по-нататъшен път, тя ще 
се движи по определена 
орбита и ще бъде види
ма от обсерваториите на 
северното земно полукъл 
бо. Космическата станция 
е предназначена за науч
ни изледванкя на Космо
са. В нея са поместени 
многобройни технически 
апарати и слънчеви бате
рии за получаване на е- 
лектрвческа енергия На
учните информации тя 
предава до земята по пъ
тя на радио-връзка. Но

вият успех на съветската 
наука все повече ни до
ближава до оня момент,

когато първите хора ще 
тръгнат на път към Кос
моса.ШЕД0ИКД ВИЛХЕЛН ТЕЛ

За македс)иката Руме
на много по-малко се знае 
отколкото за Вилхелм 
Тел, макар че тя през 
време на турското роб 
ствое правила такива под 
визи, които могат да се 
сравняват с подвизите на 
легендарния швейцарски 
герой. Румена е била по
зната надалеч по своята 
сръчност със пушка. Така 
например, тя е могла с 
успех да стреля в ябъл
ка, поставена върху чо
вешка глава. След едно 
стълкновение е турците, 
тя, с чета хайдути, е из
бягала в гората и там ста 
нала техен войвода. На
родът я наричал „планин

ска кралица“. От 1856 до 
1860 година тя е задавала 
голям страх на османски

те завоеватели. Нейните 
подвизи са възпети в ма
кедонските народни песни

Из миналото на В. Одоровци
митър Коцев, и двамата 
от Одоровци.(Сведенията 
са взети от Симо Алек- 
сов, 83 —годишен старец 
от В. Одоровци).

• Iг* • **ш
ПЪРВОЛАЧЕ-ПЕВЕЦ

Денко Чедомиров Ден- 
ков, ученик от 1 отделе
ние на основното учили
ще в с. Драговвта е поз
нат в селото и в училище
то ката изпълнител на 
народни сватовски песни. 
Той е винаги готов, на 
молбата на своите другари 
или съселяни, да изпълни 
някоя народна песен. Не
говата свободна и прото
чена песен, която той из
пълнява без стеснение, 
пред познати и непозна
ти, виваги предизвиква 
възторг у слушателите. 
На снимката : Денко Че
домиров край училищно
то сметало.

• Първи железен плуг 
е купен от Одоровчааи 
преди Балканската война 
от един печалбар на връ
щане от Влашко.

ф През 1840 година 
селото е имало училище. 
Пръв учител е бйл няко- 
й си „Даскал Николчо“, а 
първи ученици — Станко 
Бранков и Никола Дин- 
чев от Одоровци.

ф Първи дървени кре
вати са направени през 
1908 година, а техни соб
ственици са били Ненчо 
Алексов „Газибар“ и Ди-

90-годишен старец 
' хороводец

В село Мъзгош, Дими
тровградско, живее 90-го- 
дишния дядо Алекса (Ак- 
са) койтв е познат из ця
лото Забърдие като стра 
стен танцьор —„игроори- 
ци“. Той и днес, макар че 
е вече в дълбока старост, 
не препуска веселба или 
сватба, а да не поиграе 
заедно с младите, че до
ри и танец да води.

Синджири 

от пласт-маса
На чертежа са показани всичките успешни изстрелва

ния на сателитите в орбитата на Земята. Даваме хронологи
чески преглед на тия изстрелвания:

1 Спътник I (СССР—4 X-1957 година); 2. Спътник II 
(СССР—3-Х1-1957 г); 3 Изследовател 1 (САЩ—31-1-1958 г );
4. Вангаро 7 (САЩ— 17-Ш-1958 г.); 5 Изследовател 111 (САЩ 
—26 Ш-1958 г ); 6 Спътник III (СССР—/5-У-1958 г ); 7 И>- 
следовател IV (САЩ—26-VII 1958 г); 8 Пионер 7 (САЩ—. 
11-Х-1958 г ); 9 Пионер II (САЩ—3-ХМ958 г.); Ю. Пионер 11.1 "
(САЩ—6-ХП-1968 г.); 11. Атлас (САЩ-18-Х1/-1958 г.); 12. 
Лувик, ггьрва космическа ракета по посока към луната 
(СССР—2 I 1959 г ); 13. Разузяавател 17 американска' ракета 
по посоката към луната (17 II 1959 г); 14. Пионер IV (САЩ 
—3-1\1 1959 г.); 15 Дисковевер 7 (САЩ—28-Ш-1959 г.); 16: Дш- 
сковевер II (САЩ—13-1У 1959 год); 17. Ветрушкя (САЩ—
7 УШ-1959 год); 1Я. Дисковевер V (САЩ—13-^111-1959 год.);
19. Дисковевер VI (САЩ—19-Л/111-1959 г.); 20. Мълния, втора 
космическа ракета, която капна върху луната (СССР—12-1Х- 
1969 год.).

В Западна Германия са- 
синджи-изработеви 

ри от пластични матери
али и стъкло. Те са мно
го по-леки от обикнове
ните железни синджири, 
докато 
им е същата. Обикнове
ната и морската вода не 
им нанасят никаква вреда.

издържливостта

Расте консумирането на захар
Село Височко Одоров- годишно. За отбелязване 

ци — Димитровградско, е, че в същото село ме- 
харЧи днес 400 кгр. аахар сечно се продадатнад 50 
месечно, или средно по кгр. бонбони, което ко- 
2 кгр. на семейство. Пре- личество преди войната 
•■V войната се харчеше задоволяваше нуждите за 
По'200 килограма вахар цяла години.

Цигари с вкус 
на шоколад Поместени са само успешно изхвърлените сателита а 

ракети. Цифрите край пътеката на тия сателити означават 
отдалечеността им от земята в километри.

Инженерите-химици от 
тютюневата фабрика „Мо- 
рис“ (САЩ) са произве
ли няколко нови видове 
цигари, които имат разли
чен мирис и вкус. Меж
ду тези видове са и цига
рите с вкус на шоколад.

Пушачите твърдят, че 
вкусът им е много при
ятен, защото и след пу
шенето в устата се чув
ствува вкусът на препа
рата от който е напра
вена цигарета.

гешемаяигл\<юпач? АчпиътУПревоз?I В началоШо на тази го
дина бе учредена автомо
билна вързка между В ^си
яе! род и Тлъмино. Не ис
кам да говоря ва разните 
неПравилносШи на шофира
те и за нередовното идва
не на колата. Сега става 
дума за това, че линията 
е закрита Поради „липса 
на Пътници" А и самите 
шофъори знаят По колко 
души са блъскали Понякога 
в колата. Струва ми се, че 
Шова не е Причината, защо
то амр вцниги достатъчно 
Пътници и в двете направ
ления. Смятам, че Шрин- 
спортното Предприятие от 
Босилеград трябва да взе
ме мерки тази линия да 
бъде отново въсШановена, 
з Щ"Шо това е искане на 
жителите на Тлъмино и 
околността.

Л. СшаноИков, учител 
в с. Бистър

Два аршина
Вршитбата в Каменица 

закъсня малко. Коопера
цията. все пак намери на
чин да с(е справи с тая 
работа и вършачката зао
бикаля харманите (не вси
чки, но не беше лошо.) ,

Лошото е в друго. Раз- ^ 
лични уеми за различни ( 
хора. Ето малък пример: 
Дядо Йованче р вршеел 
на чуждо гумно. Казват, 
че това било на брат му, . 
някякъв функионер в коо
перацията, и уемът бил 
различен за около 1,5 ки- ; 
лограм повече на дядо 
Йованче, отколкото . на 
собственика на гумното. > 
За оправдание казали, че 
били померили вършачка
та няколко метра по-блн- 
зо до енр/ште му... Но и 
нещо друго <*е случило: 
бързали хората, те ето 
побрзал и трактористът, 
и още незавършил- рабо
тата както трябва, закачил 
вършачката и си отишъл. 
Дядо Йованче останал да 
си блъска главата че о- 
коло 80 килограма пше
ница отишли с плявата.

А къде е равноправие
то ни на членове коопе
ратори.

ПЪРВОЛАЧЕ — 
МУЗИКАНТ

Арсо Иванов Ташков, 
ученик от1 отделение на 
осмокласното основно у- 
чилище в с. Поганово е 
познат сред учениците, 
пък и между своите съ
селяни като музикант. Той 
сам си е направил една 
тамбурка с две струни и 
на нея изпълня наро
дните хора, които се и- 
граят в селото. Между 
децата е много популя
рен и често през време 
на междучасията той сви
ри в двора на училището 
докато децата играят. За 
отбелязване е, че произ
лиза от такова семейство, 
в което всички, повече 
или по-малко, са имали 

за музика. На 
снимката : Арсо Иванов 
със своя инструмент.

.Бре б.Новото, каза ми един драговиШчанин, Нога- = 
новчани се майтапят с нас, че у нас ,вуци йеду мору- щ 
В94‘ ама Ши да найишеш нещо за Шях сега, зощоШо шам щ 
започна мечка-да им яде морузаШа/■ Мечка в Поганово? ц
_ с учудване ще ваоита някой и ще помисли, че става щ
дума еа някаква шега. Но като че ли не е така, защо- = 
то в Поганово наистина тези дни много се говори за Щ 
мечкаШи, а мнозина се кълнат, че са я виждали, Както ц 
и да е мечката е на дневния ред на хорските Приказки. = 
Най-наПред я видяли ловджии на зайци, които така се ц 
ивПлиишяи, когато вместо заек Пред Шях се мернала ме- е 
чка че забравили Пушките и През шубраците, наШо = 
някакви ракеШи, се спуснали в селото задъхани и ивПла- ™ 
шени, След няколко дни, както разправяш злите езици, 
се върнали на мястото да Приберат ръждасалиШе Пушки. 
Една бабичка, каШо Я зърнала в бранишеШо, е Показала 
такива способности еа бягане През Препятствия, че би 
имала условия да се обади ва националния отбор за бя
гане с препятствия. За други разправят, че са видели 
магаре а го направили на мечка, Ша така ПрофучалиПрев 
Бански дол, че ва половин час Пристигнали в Димитров
град. Мнозина я видели, но никой не може да я опише, 
ваЩоШо не са имали време да я наблюдаваш. Някои каз
ваш, че яде само круши, други че „йеде морув‘, а ,пък 
някой се кълнят, че я видели край една каваница че Пае 
.крушовача“. Какао и да е всички говорят за]нея, всички 
оцакват да я срещнат, а някои Предполагат, че след ка
то Приберат царевицата тя ще слевне в селото и Ще се 
храни в селската Пекара, но не е ясно кой Ще финанси
ра това непредвидено Посещение. Някои Пък се гордеят 
с Шова и казват, че мечката е дошла в Поганово зато
ва, че те еа известни овощари и че имат най-голям броЯ 
облагородени круши.

Майтап на страна, но кората се обърнали към ми
лицията, като искали Пушки и шмайсери, ва да убият 
това чудовище, което се върти около тяхното мирно се
ло, около техните хора, които мечка са виждали само 
с зоологическите градини и По Панаири. Но в -милиция
та им казали, че Шова е невъзможно, че мечката е соб
ственост на някои си циганин, който с нея си изкарва 
Прехраната, че ако я убият ще трябва да Плаща някой,..
И така, Просто не се знаее да ли ивобщо има мечка и, 
ако я има. да ли е някоя Шаюа да се каже културна (пма 
кой смее това да Провери) или същински звяр, а някои 
пък казват, че нища няма, че Шова е един голям май- 
ШаП и нищо Повече. Различните мнения не Пречат меч
ката да живее в сърцата на Погановчани и да я очак
ват По бранищаШа, градините, водениците, Ш“ дори и По 
дворовете.

Нови книги 
ва нашите 
библиотеки

ТРЯБВАШЕ ЛИ ТАКА?
В брой 8 на вестник .Брат

ство* се отпечата сШаШия .Ек 
енурвия на тютюнопроизводи
телите оШ Пирит". Няма св-и- 
нение, това начинание е а.вър- 
де Полезно и сдружението на 
тютюнопроизводителите зс

В рамките на акцията 
„Месец на книгата“, .Съ
ветът за просвета и кул- 
Тупа ПОИ ОНО в Пирот Пази акция заслужава Похва- 

1У _ __ ла. Целша на тези екскурзиие изпратил до малцннетве- е да се зааозн, ящ нашите шю
ните училища над хиляда тюнопроизводители с рабо- 
книги за попълване на шиша на тютюноароизводи- 
библиотеките. Основното телите оШ изнесШни тютюна- 
У,.тт в Двмитроаград
е получило 200 нови кни- паво, в тези екскурзии някои 
ги, а гимназията 1000. По- другари и 'по втори път да у- 

’ частвуваШ, какъвто е случаят
с Тодор Цветков от Смилов- 
ци. Т й беше участник в ек
скурзията и миналата година, 

сега. Би било ао-Полезно 
Шая година неговото място 
да е заел ня ой друг д, бър 
Производител на ШЮ • юн ОШ 
същото село и йо та*ъв начин 
да се разшири кръ-.а на онези 

тю 1 юноОроизводиШели,

талант

А. Ивановдобни пратки с нови кни
ги са получили и другите 
училища в Димитровград- 

зависимост от броя „БРАТСТВО■ вестник на 
българското малцинство 

в Югославия
а иско, в

на учениците.
В рамките 

на книгата учениците от 
основното училище в Ди
митровград подготвят 
литературна вечер за твор- 
чеството нз известния пи- 
писател Владимир Назор.

на Месеца
Редактори — уредници: 

Марин Младенов и 
Мини Н>Пков

•
Печатница ,ГРАФИКА" 

— Пирот — тел. 20

наши
Които По-добре са за юзнати 
с оттежда -ето на тютюна 

е I ой ни.
Един ютю .оПроизводител

в догиМ. Мл.

..................... ...................МИН....... ..



КУЛТУРА * ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО +^рщщушбо ★

1е в с. ПогановоВ Основното (осмокласно) училище

РШШРШШТШВП През вторити половин»
на месец октомври кино 
.Просвета“ в Димитров.
град ще прожектира на. 
шия филм „Малки неща“ 
два италиански филмаЗа отбелязване е, че уче 

ниците първи направиха 
опит с италианската ви- 
сокиродилна ншевица на 
площ от 20 ара, кьто по
лучиха, въпреки неблаго
приятните условия —(гра
душка), добив от а,500«г. 
от хектар и по тоя начин 

останалите

тара площ. През минала
та година учениците са 
ъбрвли над 70 кг. ака

циево семе. В разсадника 
са зюадени 35 дръвчета 

Кооперацията е

Директорът на учили
щето Илия Петров, м та а 
и енергичен учител, щом 
стане дума за д> йността 
на училището 
могат да се 
резл чиа дейн ст, а 
бено във връзк.* съ свър 
зването на училщна1а 
дейност с производството 
В това отношение уче
ническата кооперация е 
постигнала добри резул
тати. Учевическата 
операция 
продавница 
учебници и училищен при
бор. Продавачи са учени
ците, а и в управата на

„Бедни, но красиви“ и„Красиви, но бедни“ и а. 
мериканския филм „И».
терпол“.каза, че 

похвалят с 
осо-

Нашият ф*пц „Мая*,, 
неща“ (режисьор Б. Кос» 
нович) разказва за проб 
лемите на съвременни* 
брак. Филмът ни дава ед-

круши
уредила прз з 1958 година 
и малин-к на площ от 1,5 
декара. С помощ* на Зем. 
кооптр ’ ция вс. Поганово 
училището е уредило и 
зоо-кът в к^йто ученици
те угояват свине. Коопе
рацията има и отдел на 
пчелари с ръководител 
Митко Стоянов, препода
вател. Учениците проявя-

напоказаха 
земеделски производите
ли, как могат да се уве
личат добивите чрез при
лагане на агротехнически 

и с новото семе.

на поука: за да същ*, 
ствува брачно съгласи* 
нужно е«разбирателство, 
взаимно уважение и здра' 
ви човешки отношения.Ученици—производителико-

СВс>Я 
за книги,

меркн
През тази година учени
ците—кооператори са съ
брали и 3,500 кг. шипки. 

Със спечелените сред-

има
Двата италиански фид. 

ма (режисьор Джино Ри. 
си) могат да нидадктза 
бева, да ни насмеят, д| 
ни изпълнят с дъха ц 
младостта и да ни запоз 
нагт с една галерия ва 
много красиви девойки. 
Иначе, всичко е твърде 
евтино, познато, вече ви- 
ДС но в други фющи. с 
една дума забавно, м 
„бедно“ — откъм дух,

собствената реколта. Ца
ревицата веднага се пре
возваше до училището с 
камион, а тракторите ве
днага започнеха с оранта. 
От добива всички са до
волни—около 6000 кг. от 
хектар. Още едно потвър
ждение за предногтите на 
кооперативната обработка 
и на агротехническите ме
рки ,

В съюз с местната коо
перация учениците от О- 
сновното осмокласно учи
лище
Д-митровгрнд засяха вър
ху училишна парцела от 
2 ха. хибридна царевица.

Бяха приложени 
чки агротехнически мерки- 
Неотдавна всичките уче
ници от училището учас 
твуваха в прибирането на

ват голям интерес за пче 
ларството и водятспгци-

ства те смятат да купят 
в,нструменги за формира
не на ученически оркес
тър, за поправка на ра
дио апарата и за редов
ното пълнене на акумула 
тора, които ще служи за 
прожектиране на 
нически филми в учили
щето. М. Младенов

.Моша Пияде“ в

вси*

настав-

: у „Интерпол“ ще бъде 
- интересен за онези които 

■ бичат криминалните р»з- 
кази. Филмът говори за

Христо Ботев“?Какво става с „
от друга страна Общин 
ският отбор и матовите ролята нз международна- 
организации материално та полиция в залавянето 
да подпомогнат театъра, на престъпници.

чнал. Какви са причини 
за тов-,? Сили аа една 
скромна дейност съще
ствуват, средства и усло
вия също, а все пак лип
сват резултати. По всич
ко личи, че тук се касае 
въпроса за някои субек- По почин на Клуба на 
тивни слабости нас ръко- приятелите на литерату- 
водството на театра. Би рата от Пирот, а в рамки 
трябвало да се вземат мер- те на акцията „Месец на 
ки и самодейният театър, книгата“, в Димитровград, 
колкото се може по-ско- на а т. м., бе уредена ли- 
ро, да започне с работа, тературво музикална

чер. С художествена проза

Самодейният театър 
„Христо Ботев* в Дими
тровград до сега често 
е показвал завидни успе
хи, въпреки че е разпола
гал със скромен ансамбъл. 
На няколко пъти той е 
спечелвал и първите места 
в съревнованието на само
дейните театри в Народ
на република Сърбия. По
край другите гостуващи 
театрални групи, той за
доволяваше нуждите на 
града и околността от те 
атрално изкуство.

Литературна вечер в Димитровград
Училищаия зоо-кът

същата са пак те, разби» 
ра се с помоща на свои
те преподаватели.

Обаче кооперацията и- 
ма и други отдели. Уче- 
кическияг разсадник е по 
анат в околността. Годи
шно се произвеждат око
ло 30.000 акациеви и оре
хови фиданки. С тия фи
данки се залесяват голи
ните в околността. До се 
га са залесени над 4 хек

ален дневник за повере
ните им семейства.

Производителният цен
тър на кооперацията е 
също активен. Те са се 
съюзили с кооперацията 
в Поганово и са произ
вели през тази година на 
свои парцели 220 кг. лук, 
засели са парцела с еспар- репетици и не се чува на- 
зета и хибридна царевица що за тазгодишната му 
от която са получили дейност, макар че таетрал- 
сравнително добър добив, ния сезон е вече запа-

■I ве-
През таза година в са

модейния театър трябва се представиха следните
разказвачи: Никола Мила- 

Ова Пенчич и
да се ангажират н ови ли 
ца, особенно из редовете ницки, 
ва просветните работни Миодраг Петровия от 
ци, които имат смисъл Ниш и Марин Младенов

от Пирот, а с поезия Лю
ба Станойевич от Ниш и

Обаче тази година не 
що като че ли не е в ред. 
Все още не са започнали

Музикални течки из 
пълниха членоветена ,П1 
вле Бошкович* от Пирот

за това изкуство, пък и 
да се изпратят н!яяои на 
курсове за режисура, а ЛилянаПетковичотПирот.

— Вие сте си загубили ума!.,. — почва 
да крица той. когато ви. я Ст< йне. — С него 
ще претоварим двуколката 1 . Оставете го по 
дяволите!

— Подлец! .. “ тихо изхриптя Стефяя.
— Не му се карай — прошепва М»кг.
В тева време вълците се показаха ор> 

канавката на шосето. Те бяха цяла глутяви* 
Удължените им сенки се хьъзнаха бързо по 
синкавия, огрян от луната свяг. Те се хвърлИ 
ха към двуколката. Фнтилчето нададе дв>< 
писъци, а конят хуква напред. Но след вя»0*’ 
ко метра двуколката се закачи в неЩо и спр 
От споровете се чуваше само зловещо ръв*( 
не. Нещо в двуколката изпращя Макс и Сто 
фан се затичаха към нея, но видяха само г 
жасната сцена с Фатилчето, който беше п»» 
нал до колелото и се бореше със свиреп* 
зверове, донато кб1 ят цвилеше, поаекячяшя 
риташе назад.Макс и Стефан почнаха Д« с’" 
лят почти еди временно. Един от вълците п 
скочи и скимтейки задавено, се просна ял « 
га, а останалнте побягнаха на няколко ме^;с) 
изплашени от гърмежите и святкането нз в^„ 
трелите. Два от тях се върнаха обратно.
Макс ги повали веднага с куршумите Си. Д
чията беше овладйл нервите си н стреля»!* ц, 
бре, д^клто ръката на Стефан трепереше.с 
не се мЪчеше па каже вещо, но издаваше 
заекващи и неразбираеми звуци Остатък ^ 
оцелтата глутница се отдалечи във впап . 
но само на стотина метра, като издаваше

стор*.
. с „ готвя* зверовете приличат на Хора, конто те ,, 

за ново нападение Макс се спусна кЪм _в с 
чето. Касиерът лежеше сЪвсем неп°ДВи5” ’в* 
лице заровено в снега. Денкчийтя пп ^ 
главяха му. Зя Д уХОТО В8 ФиТНЛЧеТО
дълбока рана от куршум.

От силния студ лицето му беше посив
яло. Носеше оръфано кожухче и скъсани цър
вули. За да защити по-добре ходилата си от 
студа, то бе омотало около тях парнали, стег
нати с клнап. Стефан и Макс почнеха да раз-

Стефан ведвага забравиха вълците и стиснаха 
пистолетите си.

— Ей!... — отвърна Стефан. — Къде си?
— Тук н* дървото! — отвърна гласът.
Тримата забелязаха изведнъж едно мал

ко дърво ва дявадесетина крачки от канавката 
на шосето. Сред клоните му тъмнееше човеш
ка фигура.

ДИМЦТЪР ДИМОВ

Подвигът на Стойне триват ръцете му.
— Говори 1ВХо!... — рече Стефен. — 

Кажи какво се е случило!.., Уплашил си се 
като заек.,. Горе главата, момчето мв1... Рот- 
фровт!

(Откъс иа българския роман .Тю
тюн" кой По наскоро ще ивлезе ош 
0ечиЯа в сръбски Превод)

— Какво правиш там?—извика Стефан. 
— Има вълци!... Не ги ли чувате?
— Ти ще замръзнеш там, бе!... — рече 

Макс — Ела при нас1
— Ая замръзнах вече — немощно отго

вори момчето. — И не мога да сляза сам. . 
Помогнете!...

Стеван се приготви да скочи от двукол
ката, но Макс го задържа.

— Кой си ти бе? — сурово попита дев-

— Ротфронт ... — немоШ ю отвърна кои
Конят теглеше с мъка двуколката наго

ре. За да облекчи товара му, Стефан слезе и 
тръгна пеша. Така вървяха около половин час, 
локате най сетне приближиха билото ва хълма. 
Но оставаха още вяколко хълма н няколко 
■падини, които трябваше да превалят, за да 
стигнат до Шишманово.

Изведнъж виенето ва вълците се чу от- 
нова, все още далечно, но мвого по-ясво от

сомолецът.
Той направи усилие да свие вкочавЯлата 

си ръка в юмрук, во не можа и само я пов
дигна във въздуха.

— Хз, така!... — насърчи го Стефан. —■ 
Едпн комунист пе трябва да се бои от нищо... 
Разправяй сега!

— От града пристигна камионетка с 
полицаи — задъхано почна момчето. Арес
туваха Цветана и сега ви чакат в засяда око
ло къЩ\та й. . Фитилчето е предупредил кмета 
по телефона, че отив.-.те в Шишмавово. кметът 
веднага е съобщил в града.

— Откъде научи това?
*— Ивав разсидният в общината, ми ка

за... Чул всичко през вратата. Т й е наш човек.
— Ьраво! А ти? ..
— Аз бях отишъл в Шишмявово да по

искам мялко брашно од лруI ерите. Когато на
учих за полиция--, трън ех веднага назад и 
малко по малко гт г-»1. ш тук . После чух

ви чакам,., 
п 'яиц ите щяха да 

■ ви пресрещнат на

кчията.
„ — Момчето ва Стоичко Данкин от Сре

преди. После към него се прибави още едно дорек... Ей, Стефане1., Не ме ли познаваш?...
■ още едно... А когато изтъня и се превърна Ротфронт!...
■ болезаен плач. към него се присъедини и 
воят иа други вълци. Всичко това долетя о 
поразителна отчетливост в безмълвната ледена 
■ощ.

— Браво бе, малчуган! — отвърна Сте
фан. —• Познах те... Ти се казваше Стойне, 
нали? 80

— Същият!,.. — отговори момчето. — 
Дето хвъзлих позиви на Първи май в учител
ската стая...

Фитилчето замря от ужас.
— Качи се в двуколката — каза денкчи

ята иа Стефан. Не дрънкай много какво си вършил.
Още са далеч отговори младежът, Стойне се рпздвижи между клоните, но

Мрачният хор на гладните зверове почни носле изведнъж падна като труп от дървото и 
отново и продължи около две минути Сзеф‘Н остани да лежи веподвижно върху снега, Макс 

е качи в двуколката, Коняг зипръттяитръ на „ Стефт съзнах* веднага, че ръцете на мом- 
о- рзо, като от време на време цвилеше къ:о пето трябва да бяха вкочааели от студ ■ тревожно.

вЪтцитс и се к Ч ч ия 1>( в то л* 
ДчОре че е студен ) . И •
Т[ ъзат с камионетката

во и тЪжно ръмжене. На Стефзн се .
Зловещото и далечно виене на въ~ците 

прозвуча отново, после заглъхна неочаквано. 
Свръхчув твителното им обоняние беше усети 
л • п.ячквта. Глутницата се приближаваше и 
вероятн • преминаваше някакв • гънка на мес* 
тн стт* Нямаше време за губене Стефан и 
М»кс скочиха от д»уко*кат« и се затичаха 
бързо «■ ьм •адналото момче. Ст- Йне се къч-ше 
д* се изправи, но вдървените му крака не мо
жех* да го уаъ жат. Т< й бе лр-бно, рус-*, 
шестнадесетгодишно момче — най бедното и 
диво селянче в гимназията, к ето т«ф«н беше 
опитомил м прнвлякъч с голям труд в Комсо
мола.

— Тря... четири... — почна да ги брои 
касиерът с поеграквал глас. — Повече са 1.

— Нищо подобно — отвъона Макс. — 
Ней много пва . Но ехото повтаря 
затова изглеждат повече... йръж поводите 1 

Касиерът улови поводиде. Ръцете

шосето.
Макс и Стефан Се поглетаха мълчаливо. 
— Остави го иа мене сухо произнесе

вся »»м и
Стефан дреягя»0 

»»в>е
му тре — Н(-е сме ударили него — 

произнесе М-кс.
Стефян не отговори. Г< Й пР0д1!л?!)Ос1*<

яа трепери макар да съзнаваше, че опя ,
беш- преминала, глед това отиде ПРИ * гЛ|- 
почна да го успок< Ява, к^то го туп*Юе ф*1ЯЯ 
леше по (пия та, Макс отю сти Трупа ва

!переха. ДеякчиЯта поклати глава бгрицзтелйо,
— В никакъв случай!.. — каза той —

Нямамр пр во без партиен съд.
Дози г П"недохл прем[ъзналий Ст'йне 

към днукп .кзтя Сега в* ят на вълците б- 
нал съвсем бли.-Ъ<, я конЯг цвилеше и плдскя*
каше непрекЪ-нато. Фи:иилчето правеше юле- яето, к'йто бе паднал до колелото.

усил-я да го запържа Само мигЪлта, че СЯед малко ТриМ»Та се качиха
не но.-и оръжие и въллте можеха да иастиг- ката и ко яг ги понесе по надоаниШ-ТО. ,
гГоитВУе°Л,<вТ*кнГО спиряше4дя ве изостави дру Трупът на Фитилчето остава Д* *'
гарите си и препусне надолу сам.. неподвижно

— Зздърж й колкото нож ш к ня, за да 
не Ое подплаши, а ние Ще стреляме

Бях* стига ли д » билото на хъ м , Ня- 
волу се простираше дълбок* вп^анвн, ко- 
Яго следваха други, по високи хъш^в* — пу
сти, ледешн в покрити със С: яг. Повървяха 
още малко.

\
ста-

3 д н**— Ей!... МИ— внезапно извика един детски 
Не се виждаше никакъв човек. Маис и

— Какво има бе, Ст. й-^е?
— Стеф --е бяг й!.. Предадени сте!.. — 

усп* да издума момчето.
глас,


