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Нов път на мира 

на другаря Тито
ОТ 52 КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЯ

ХИТО: ТЯСНАТА СВЪРЗАНОСТ НА МИРА И ПРОГРЕСА Е ЕДИП
ОТ СЪЩЕСТВЕНИТЕ БЕАЕЗИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

По покана на президента на 
Съединените щати Бразилия 
Жоао Белшиор Гулар прези
дентът на Социалистическа фе 
деративна пепубдика Югосла
вия Йосип Броз Тито 
ругата си на 18 т. м. след полу
нощ с реактивен самолет зами 
на за Бразилия- На този исто
рически път на мира дугаря 
Тито е придружаван от Миял_ 
ко Тодорович, подпредседател 
на Съюзната народна скупщи
на, Коча Попович, Държавен се 
кретар на външните работи, 
Богдан Църнобърня, генерален; 
секретар на президента на Рет 
публиката. На аерогарата бе ус 
троено тържествено изпраща
не, на което присъствуваха гол 
ям брой зисоки държавни и по 
литически ръководители, меж
ду които Едвард Кардел. пред

На 12седател на Съюзната народна 
скупщина, вицепрезидентът на 
Републиката А\ександър 
кович и други. Нд изпращането 
също така прнсъстдVваxа и чле 
новете
кор в Белград.

Президентът Тито 
гата си

септември в зградата 
на Съюзната скупщина в Бел
град започна 52 конференция 
на Интерпапламентарна-а

ществуване: като динамична и 
творческа политика е з най—Дъ 
лбокия смисъл на думата пова 
ля на нашето време. Вярвам, 
че вашето заседание в течение 
на работата си, а надявам се и 
в езоите заключени?» ще изра
зи Този стремеж на света към 
мира и осъществяването на ми 
рно съвместно е- ествуване.
В това зиждам голямото знача 
ние на това ваше заседание'1

Спирайки се: върху ролята и 
значението на Обеди пените на- 
ции той каза:

,,Ог това място бих искал да 
изразя и нашата подкрепа на 
миролюбивата и градивна роля 
на Обединените нации, за чи- 
ито миролюбиви инициативи, с 
оглед на мощния стремеж към 
намаляване напрежението в св 
ета, се създават нови възмож
ности и още по-широки облас
ти за дейност за осъществява
не- на плодотворно междунаро 
дно сътрудничество и издигане 
благосъстоянието на всички на 
роди”.

В продължение па речта си 
Тито заяви, че ,.народът на стра 
ната в която се намират е пре 
минал в историята си през теж, 
ки изпитания понес-ьл е големи 
жертви в течс\чие на двете све 
товни зойни и искрено е пре
дан на мира и международно
то сътрудничество. Днес наши 
те хора са ангажирани във вее 
ликото дело за изграждане, чи 
шо резултати, надявам се. ща 
видите. Ликът на нашата стра 
на вече е* същесгзено изменен 
във всяко отношение. Вероят
но ви е низвестно. че именно 
пргр тази година прцдобнзки- 
те на нашето обтТТествено раз- 

нзрастна_\и н създадени

та уния и винаги е настоявала 
с участието си да допринесе на 
нейната работа. В интерпарла
ментарната уния и нейната де 
йност на игата страна вижда в а 
жен мост на миролюбивите си 
ли в борбата за мир. Положите 
лен факт е, че вашата Уния и 
по време когато в света преоб
ладаваше напрежение и когато 
съществуваше опасност от ост 
ри кризи в международните о 
тноше|ния, успяваше в своите 
документи да изрази по-голяма 
съгласност за пътища и необхо 
димостта от разрешаване на 
назрелите международни проб 
леми, отколкото това беше! слу 
чай 1с други международни фо 
руми. С това вашата Уния Аоп 
ринесе за работата на Обедине 
ните нации”.

Изтъквайки постигнатото спо 
разумение/ за забрана на ялре 
ните опити като важно пости
жение той каза, че съглежда- 
нето на реалността на сегашно 
то ядрено зреме или необходи 
мостта да се намерят пътища 
за мирно разрешаване на спор 
ните въпроси доведоха до съз
даване на миролюбива сила, в 
която се слиха стремежите и 
усилията на всички миролюби 
зи хора и народи.

..Между силите конто вече го 
дини наред активно и градив
но се ангажират за постигане
то на мир и миролюбиво спора 
зумение и за политика на мир- 

същесгвувано 
бих искал да изтъкна страни
те з развитие и новите иезави 
сими страни 
съм, и занапред ще дават зна 
чителен принос в акциите за. 
по-нататъшното укрепване на 
процеса за умиротворяване, за 
осъществяване градтгзно' меле

Ран-
У

СъС съп- на дипломатическия

със съпру 
ще направи официал

но посещение и на Чили, Боли
вия и Мексико. •••

Президентът на Републиката 
след посещението на латиноа
мериканските страни, по пока
на на президента на САЩ Дж
он Кенеди ще посети Вашинг
тон. където ще се срещне с пр 
езидента на Съединените 
риканскп щати, а след това ще 
гтрисъствчва на заседанието на 
Общото Събрание на Обедине
ните нации в Ню-Йорк.

аме-

Голяма общоюгославска акция

Народният заем
форма за йомощ на Скойие

най-ефикасна

Едномесечната, твърде обем
на. богата и разнообразна дей
ност па цялата наша общност 
за остраняване на катастрофа 
лшгге последици от земетресе
нието в Скопие, приключи с 
пьРвите законни акти на новои 
обраната 
С приемането па четири закона 
и едно решение се създадоха и 
законни решения за трайна по
мощ на Скопие. Всички финан 
сови средства предзначени за 
Скопие ще се вливат във фон
да за възобновяване и изграж
дане на Скопие. Макар че по-го 
лямата част от средствата за 
възобновяване на Скопие Ще о 
сигури Федерацията, постоянни 
източници на средства за фон
да са предвидено като допълня 
телните данъци. За идващата 
година е предвидено като допъ 
лнителни данъци да се внесат:

средствата предвидени за ка 
пита лов ложения 2°/о, от матери 
алните разходи за общо потре

бление също 2°/о, от средствата’ 
за лични доходи 1°/о и от данъ
ка върху дохода около седем ми 
лиарди динара. Така ангажира 
ните средства чрез допълните
лен данък ще възлизат на око 
ло 64 милиарди динара.

Другарят Тито с делегатите

ння. На коференцията, която 
ще. разглежда значителни въп: 
роси на мира и международно 
то сътрудничество, участву
ват над 500 сенатори и предста 
вители ст 59 страни от всички 
краища на света. Това е досе
га най-голям брой насъбрали 
се членове на парламентите в 
историта на Унията. На търеж 
ственото откриваме присъству 
за и президент.ът па СФРЮ Йо 
сип Броз Тито. който поздрави 
конференцията. На откриването 
присъствуваха и най-висши ю- 
гославски ръководители.

Прпветсгзувайкп конферен
цията президентът Тито каза:

..Социалистическа Югославия 
е отдала и отдава голямо зна 
чгйше на Интерпарламептарна-

Сьюзна скупщина. ио съвместноМежду приетите закони, осо 
бено внимание заслужава Зако 
нтуг За народния заем за възоб 
нсвление и изграждане на Ско 
пие. Целта на народния заем, 
който ще възлиза на около 30 
милиарди динара, е от гражда
ните стопанските организации 
-.ДРУгите ползватели на общест 
вено имушество, да се съберат 
допълнителни средства необхо
дими за възобновлението и из
граждането на Скопие. Според 
приетия закон заем могат да за 
пишат граждани, обществено- 
политически общности, трудови 
и други организаци, както и

които, убеден

втне,

от

(Следва на 2 стр.)

ТРОЙНИ ТЪРЖЕСТВА В НИШ
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОБРАЗУВАНЕТО НА ЮЖНОМОРАВСКИТЕ 

БРИГАДИ, ОТКРИВАНЕ ПАМЕТНИК НА РАЗСТРЕЛЯНИТЕ ПАТРИО
ТИ И ЧЕСТВУВАНЕ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАДА

заседание на Общинската град
ска скупщина, на което те бъ 
дат съобщени решенията за при 
съждаие на наградите ..Освобо 
ждеиисто на Ниш” ,а след то
ва ще бъдат положени венци 

паметника в Бубан.
ЗНАЧИТЕЛНИ КУЛТУРНИ И 

СПОРТНИ СПЕКТАКЛИ

вземат участие в тържествата 
на Бубан.

ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИК 
НА БУБАН

На 12 13 и 14 октомври Ниш
изглед. В 

Нишще има тържествен 
тези дни гражданите °т 
и околността и гостите от ДРУ" 

Околията и Ре-
Коча Попович говори на конференцията

ги градове на 
публиката ще бъдат учасници в 
тройните тържества, които ше 
се устроят в тоз.и град.

на базата на дългогодишни о- 
1шти, сме кодифицирали в но
щна Конституция на Соцналис 
тическа федеративна републи
ка Югославия.

Новата Съюзна скупщина, 
която з нашия случай е най- 
внеш орган на властта и най- 
впеш орган на обществено са. 
моуправление, се състои от пет 
дома. Ццдта ни беше чрез съз 
даваме на представително тяло 
от такъз вчд да приспособил* 
структурата на най-внешия ор 
ган на страната към условия
та на общественото уиравле- 
.чие, в този дчх да псСтавиме 
домовете на Скупщината така, 
че те ще могат, н но състава 
сч и по своите пълномощия, на 
истина да бъдат органи, кои
то щс изпълняват все по-гол е 
ми задачи ма общественото и 
икономическо развитие н нуж 
лите на нашия трудов човек.

Накрая президентът Тмто по 
жела на участниците приятно 
пребиваване в пашата страна 

’л успех в работата на ПОдесет 
п втората коифеоетшия на Ин 

1 терпарламеитариата уния.

дународио сътрудничество. Ве 
яко намаляване напрежението 
в света и всскл конкретен при 
мер па споразумение предстаз- 
яват за тези страни не само по 
твърждеине за правилността 
на тяхно дългогодишно анга
жираме, но и признание на тек 
ните усилия. От друга страна 
тези страни с прало очакват да 
намерят разбирателство н под 
крепа в напора си за укрепва 
ме независимостта и за оенгур 
яваме на по-бързо пкополшчее 
ко развитие, защото топа е в н. 
мтсоес на всички страни и про 
греса д света изобщо.

Тясната свързаност на мира 
и прогоеса е един от същес гпе- 
ните белези на нашеуго време. 
Досегашното развитие показа- 
че въпреки трудностите п пери 
одичните сериозни отричате 

холове. че благодарение па 
търпеливите усилия постигане
то на траен мир и осигуряване 
то на постоянен прогрес с осъ- 

п в обективен и в сч 
Именно в то

На 13 октомври, в 10 часа, те 
се състои още едно тържество. 
То ще започне с масов митинг 

гражданите от Ниш и окол
ността на пространството край 
автобусната спирка под Бубан, 
по случай откриването на па
метника на разтреляните патри 

през НО борба. След мити 
гости

и а

наЧЕСТВУВАНЕ 20-ГОДИШНИ
НАТА ОТ ОБРАЗУВАНЕТО НА 

..ЮЖНОМОРАВСКИТЕ 
БРИГАДИ

По случай двадесет години от 
образуването на първите южно 
моравски бригади, които по вре
ме на Народноосвободителната
борба бяха ядрото на славната 
съпротива на народа от южната 
част на Сърбия и преден вой
скови отряд в борбата за 
бождениета - не само 
предели, ио и на много други 
краища в страната, на 12 окто 
мври в Ниш ще си направят 
другарска среша бившите бойци 
от Първа южноморавска брига
да. командните състави на всич 
ки останали южноморавски бри 
гади, мнозина представители на 
обществено-политическите ор
ганизации от съседните околии 
и гости от различни предели на 
Републиката. Срещата ще бъде 
отбелязана е тържествено съ
брание и с другарска вечер, а 

сутрешния ден всички ше

Тържествата ще бъдат отбел
язани и със значителни и чис- 

културни и спортни спек 
такли. Както се предвижда, от 
12 до 14 октомври в Ниш всяка 
вечер ще се прожектират 
някОй от градските площади 

за гражданството.

лени

оти
нга камножество народ и 

тръгнат към новия памет- 
през шпалира от хиляда 

звуците на Ин-
ще Нафилми

13 октомври след обед на кея* 
край Нишава ше бъдат устрое- 

популярии концерти, а ’»с- 
вечерта, в залата на Дома ма 
ТОНА ше се състои музикално 
балетен спектакъл, при участие 

симфоничния и джазовия
вокалните групи и со 

балета и

ник
пионери и под 
тернационала и други подходя- 

момента песни в изггьл- 
на масов хор и военна му 
Горе, на платото пред па 

бъде приключено

щи за 
нение 
зика.
метника. ше
това масово тържество с откри 
ването на паметника, който ве 

последна фаза на израоо-

ни
осво 

иа тези
на
ркестъР.листи. членовете на 
на Дружеството на самодейци
те Иво Адемович”. Спортните 
спектакли също няма да изоста 
пат. Предвидено е да се устрои 
с1'Стезание по бягане „Освобо- 

на Ниш”, о което те 
известни

че е в 
тка.

ТЪРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
НИШ

IIII

ждеиисто
участвуват редица 
бегачи от десетима наши градо- 

футболим и други състеза

На сутрепия ден, на 14 октом 
състоят тържества щесгзимо 

бективеи смисъл.
основната мисъл ма полн-

ври, ше се
по случай освобождението 
града от окупатора, на 14 окто 
мври 1944 година. Предвижда 
се устройване на тържествено

на
в е и 
мия. ва етнката на мирно съвместно съМ. II. И.

па
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;0 I Казаха на конференцията но интерпарламентарната УнияГоляма оощеюгослакека акция
годишшю. Лихвата започва да 
тече от 1 днуари 1904 годила. 
Заемът ще 
срок от седем 
ки от 1

(Продължение от 1-ва стр.
правни и. физически лица от 
чужбина, Записването на заема 
започва на 25 септември 
До 15 октомври- т. г. ВпаС1шето 
па записания-заем ще стаиа по 
време на записването доколко- 
то записаната сума се впасл от 
всушаж или пан-много п шест 
месечни ратн, започвайки от 1 
октомври 1963 година до 31 
март 1964 година. Трудовите ор 
гапнзацин могат да внасят запи 
сашш заем До 31 март 1964 годи 
на. Стопанските и други трудо
ви' организации които работят

според разпоредбите валидни 
за стопанските организации, мо 
гат да използват за записвано 
от своите фондове с ндключс- 
иио на резервния фонд, а оста
на заем само парични сРеДстпа 
налнте ползпателн на пародно 
имущество споите свободни па- 
рпчпл срсдстпа.

Върху записания заем ще се 
издават обвезници па име па 
плолштелп и които се издават 
па поени от 
5.000, 10.000 5о.ооо
боо.ооо и 1.ооо.ооо динара. За. 
пнеаннл зпом донася б^/о, лихва

бъде изплатен в 
години, започвай 

1964 година У Тап, генерален секретар 
на Обединените нации

събития С-Ь

Из иорьчениешо иаи трае януари
чрез изплащане на ануитетите. 
Ануитстито пристигат иа 1 фев 
руари всяка година, а първия 

на 1 февруари 1905 го-
мо охрабрение. Това показва 
ваш личен интерес и значели 
ето, което отдавате на работа
та на Интерпардментарната 
пия — найстарата от между 
народните организации.

Ог основаването си, ето поч
ти 74 години. Унията винаги 
настояваше да остане начело 
на силите, които се борят за 
мир, за прогрес на чозечество 
то за представителна демокра
ция.

А във всеки етап от своето 
развитие Унията е намирала 
безрезервна подкрепа от стра 
на на политическите кръгове 
на вашата страна.

Ние сме трогнати от покана 
та която ни отпрвихте тук, в 
тази хубава сграда на парламе 
нта проникната от мощни демо 
критически традиции да прове 
дем тазгодишното пленарно за 
седание.

„Неотдавнашните 
буждат надеждата, че главните 
страни иа света, изморени от 
политическото, икономическо и. 
морално напрежение, която им 
натрапва така наречената ,,сгу 
деиа -зойна1', са окончателно го 
тови да изпитат различните пр 
облеми, кс»(то ги разделят с ис 
креио желание да стигнат до 
споразумение и приемливо ре 
шение. Ако това е вярно, може 
би не е прекалено оптимистич 
но да се ещаква в течение на 
предстоящите години истински 
напредък в международното 
сътрудничество, както и акция 

ще доведе до пълна рса 
основните принци 

Обединените

апуитет
дина.

У-В. Богданович

1.000, , 2.000, 
1оо.ооо Мексико ще посрещне 

президента Тито с голе
ми симпатии

Известният мексикански, всо-Посещението иа президента Тито 

е от полза за делото иа мира
пик ..универсал” пеотадвна пи-

наскороса, че „мексиканците
имат случай да посрещнатщо

в страната си извънредно изт-ь 
кматата личност в света — Ю-

Йосип

Органът на Бразилската ко 
мунистическа партня „Ново ру 
Мое ’ неотдавна писа, че бра
зилският 
посещението на Тито и чс топ“ 
важно посещение ще доприне
се за разширяване на борбата 
за мир н разоръжаване и ще 
укрепи дружбата, която спьр 
зва бразилския 11 югославските

ментнраио сс говори за борба 
та на югославските нареди за 
освобождение и за динамичния 
пропее на следвоенното изгра
ждане. В книгата също така е 
дадена изчерпателна биографи 
я на президента Тито. В пред 
гсМора к-ь*'' изданието се каз
ва. че Югославия

която
лизацня на 
пи иа Устава на 
Нации”.

президентгосщавския 
Броз Тито. В същия брой, под 
наслоп ..Югославия и Тито” ве 
стникът изпиша, че президен
тът Тито е „човек, който с ре
дкия си талант, благородиостта 
и извънредната визия на поли
тическия момент, в който е Де 
йствувал. е Ръководил успеш
но победоносната борба на сво
ите народи и е провъзгласил и 
провел в света линията на по
ложителните акции за мир и 
международно сътрудничество’'.

народ прнветствува

ЙОЖЕ ВИДФАН. председа
тел на югославската група на 

Интерпарламентарната уния:е удивила
„Сегашната по-благоприятна 

обстановка в международните 
Птнсжиения дава 
на педесет и втората конферен 

Интерпарламентаната

Уверявам ви, че 7ше всички
ще напразим всичко което е 
по силите ни щото нашата де 
бата да допринесе за консоли 
дирането на намаляването на 
напрежението, което се очертава 

преди няколко сед

възможност

ция на
уния още по-силно да се проя 
!зи процесът, който води 
зближаване на народите и към 
развитие на/ международното 
сътрудничество. Че в рамките 
На интерпарламеитарата уия се 
е проявил този процес, доказате 
лство е здравината на оргаииза 
■ционните пршшипи на Интер- 
парламетарната уния. Как ина 
че би било възможно да се сре

ПСЩСЛЯМ бр

към
в света от 
мнци. Уверен съм ,че с това мо 
щно ще се прояви съгласието, 
хармонията която съществува 
между усилията на нашата ор 
ганизация и политиката на ак

Президентът Тито 
приел поканата 

да посети Унгария
тивно съществуване която гто 
вежда и вашето правителство 
и читуто сте зие. господин пре 
зидент неуморим псбонрик”.

От 9 до 12 септември в Юго
славия е пребивал първият сек 
ретар на Унгарската комунисти 
ческа партня и председател на 
Министарския съвет на Унга
рия Янош Кадар. По време на 
разгеорнте, които се водеха в 
Караджорджево,
Тито и Янош Кадар размениха

отноше-

шаме и то във все 
ой, маако чс съществуват, ка 

всички знаем, многоброй- КОЧА ПОПОВИЯ ДЪРЖА 
ВЕН СЕКРЕТАР НА ВЪНШНИ 
ТЕ РАБОТИ:

.,В своята миролюбива поли 
тика, каза Коча Попович ние 
се застъпваме не само за това 
международните спорове да се 
решават чрез преговори и ра 
зумни остъпки, но и да се лик 
зйдират самите източници на 
коннфликти и потенциалните о 
гнища които съществуват в по 
лтическите и икономически ме 
ждународни отношения.

Тази конференция може мно 
го да направи за развитието 
на сътрудничество и за подобр 
ото разбирателство между на
родите в интерес на мира и гр 
адизната международна актив 
ваях.”

кто
ни и понякога големи разлики.

Югославската национална гр 
упа е настоявала и ще настои 
от своя страна да се доприне 

утвърждаване
президентът

се за пълното 
на тези цели на Унията и с удо 
волегзие констатира, че днев
ният ред на нашата конферен
ция съдържа редица актуални 
въпроси от голямо значение в 

Убеден съм.

мнения за. сегашните 
ния между двете социалистиче
ски страни, за перспективите 
на международното сътрудниче 
ство, актуалните международни 
проблеми и задачи на междуна 
родното работническо движение 
и народите в борбата за мир и 
социализъм. Бе констатирано, 
че през последните години е до 
шла до размиряване на отноше 
ния та между СФРЮ и Унгар
ската народна република и че 
съществуват благоприятни ус
ловия за още по-засилено 
трудничество между двете стра 
ни, на начин който подпомага 
по,доброто и взаимно използва 
не на опита и творческите уси
лия на двата народа и на обще
ствения и стопански напредък 
в социалистическото нзгражда-

това отношение.
че изразявам мнението на вен 
чкн ни, които тук сме се събра 
ли .ако кажа. че ще настоим 
тези въпроси да бъдат всестра 
нно разглеждани и с тоза 
съДействуваме 
конференция да бъде успешна 
и плодотворна”.

народи. Този вестник е публи 
кузал специална притурка от 
четири страници, посветена на 
Югославия. Тук са поместени 
материали за осемнадесетгоди 
шного социалистическо разви 
тие на нашата страна, 
страница от притурката е пое 
ветена на личността на прези 
лента Тито.

света със славните 
на своята история, с безгранич 
ната храброст и героичните же 
ртви на нейните партизани, а 
че инспиратор на тази блестя 
ща активност е бил Йосип 
Броз Тито.

страници

да
тазгодишната

Щ

МАЗИЛИ. председател на Съ 
вета на Интерпарламентарна
та уния:

„Чувствувам необходимостта 
на Негова Екселенция маршал 
Тито да кажа, колко членовете 
на Унията ценят честта която 
им указа с присъствието си на 
своето тържестзено заседание, 
което представлява увод в пе
десет и втората интерпланетар 
на конференция.

Вашето присъствие тук Гос
подин президент, за нас е голя

Цяла

Среща на югославско- 
българската граница 

при Градини ,

п

В Бразилия издадена 
книга Тито, Югосла

вия и светьт Според взаимното споразуме
ние между югославската и бъл 
гарска комисия за устройване 
свиждания на край граничното 
население 
29 септември ще се състио сре 
ща на границата при село Гра 
дини, Димитровградско.

не.
По време на разговорите Я- 

нош Кадар е поканил президен 
та Тито да посети Унгария, ко- 
гато това му е удобно. Прези
дентът Тито е приел поканата.

В Рио де жанейро преди ня 
колко дни е излязла от печрт 
книгата ,,Тито, Югославия и 
светьт’’, за която твърде доку

от двете страни. На

................................ .................................................................................................................. Ш11Ш1111Н..... ....................................................................................
Покрай шестдесет и осем ми ВЪНШНО - ПОЛИТИНССКИ феЙлеТОН

диона жители, колкото има дн
ес Бразилия, според нейното 
богатство и пространство, мо
гат да се населят още толкова.
По големина тя е пета страна 
в света, заема почти половина
та от Южноамериканския кои 
тинент. Малко повече от поло- 
зината население са бели, оста 
налите — смес от бели и чер
ни бели с индианци, негри и инди 
|а‘нцн. Две трети представля 
ват селско, а една трета градс 
ко население. За отбелязване е 
че Бразилия винаги е отваряла 
широко вратите на своята стра 
на и гостоприемно приемаше 
Целия преселнически свят от 
Европа и останалите континен
ти, без оглед на цвета на кожа 
та. В тази страна расовият ВъП 
рос никога не се е поставял.

ки бряг до Маланесовия море 
уз. Обаче до първа колониза
ция на тази част от света дош 
ло, когато Мартин Афансо до 
Соуса разтворил на португалс
кия крал и основал пристани
щето Сантос, като първо сели 
Ще на конквистадорите. За по- 
лесна борба с индианците цяла 
та страна била разделена на 15 
капетании. Главен губернатор 
бли До Соуса, който основал 
град Салвадор като свое седали 
ще. което през 1763 година се 
преселва в Рио де Женеиро.

В началото на 19 век Брази
лия от колония става империя. 
Това се случило, когато порту
галският принц избягал в Бра 
зилия за да не попадне в На- 
полеоново пленичество. Тук се 
появил като борец за независи 
мост на страната и през 1822 
го!дина се провъзгласил за импе 
ратор на страната. Обаче скоро 
той станал твърде непопулярен 
защото републиканските идеи 
въодушевявали народа оше пре 
ди неговото идване.

След бунта в южната част на 
страната, а след това и в цяла 
та страна на 15 ноември 1889 гО 
дина Бразилия била провъзгла 
сена за република. Всъщност 
от 1891 година президентите вя 
адеят в регулярен период °т 
четири години.

Бразилия-накратко
въдство н промишленост. Най- 
сетне централната западна об 
ласт, която обхваща 
Мата Гроса изобилствува с жи 
вотновъдство. но е богата също 
така и с разнообразни диаман
ти и манган.

Бразилия не е страна с висо
ки планини. Най-високите пла
нински върхове не надминават 
три хиляди метра. През низини 
те протичат две известни реки: 
Амазон, бърза и необикновено 
богата с вода, втора по дължи
на (след Нил), и Рио де ла Пла

во.Главни произведения са: ка 
фе (над 40% от световното про 
изводство), памдк. какао, ориз, 
банани, картофи, захарна търс 
тика, царевица, грозде, порто
кали и мандарини.

Големият пожар в южната о 
бласт на Бразилия, който все 
още бушува е нанесъл вреда на 
един важен стопански отрасъл 
на Бразилия.

По отношение на животновъ 
дството се счита, че Бразилия 
заема едно от първите четири 
места в света.

Трудодобивът в Бразилия не 
Се е развивал според действи
телните възмолшости. Смята се 
че само резервите от желязна 
руда в тази страна възлизат на 
една трета от световните зале
жи. Има също така богати зале 
жи манган, цикъл, хром,боксит, 
магнезий. Но, за съжаление, тя 
хната експлоатация все още не 
е интензивна. Производството 
на въглища например задовол
ява само половината от нужди
те на страната. Засега се експ 
лоатират желязни. манганови,

'хромови.никълева и графитни 
руди. Твърде значителни 
вите находища на ураниум в 
Рио Гранде де Норте.

са ноГояс и

Във външно-политическия ба 
ланс Бразилия е все още по-си 
лен вносител, отколкото износи 
тел на световния падар. Негови 
главни износни артикули са ка 
фе, какао, захар, 
и памук. Главни

желязнаруда 
„ купувачи са

САЩ, Западна Германия, Вели 
кобритания и Аржентина. Вна 
ся машини, гориво. смазочни 
масла и жито. Най-важни доста 
вчици са САЩ, Западна Герма 
ния, Венецуела и Франция.

та.
ПЕРИОДНИ ОБЛАСТИ СТОПАНСКИ ЖИВОТ

КРАТКА ИСТОРИЯ

По време на откриването на 
Америка в територията 
шна Бразилия са живеели 
Ри индианска племена.Занимава 
ли се с лов и~ риболов. Пръв 
ги открил португалският адми
рал Педро Алварез Кабрал. На 
следната година Америко ВеС- 
пучи. в служба на Португалия 
упознал целия южноамериканс>

Върху тази просторна тери
тория на Бразилия географиче 
ските и климатическите усло
вия са издвоили няколко съв
сем различни области. В север 
ката част на страната е Амазо- 
нската област с низки и равни 
терени пълни с девствени гори 
и големи реки. Източната част 
е много богата с минерали, кли 

влажен и тук е разви- 
стопанство. животно

Въпреки значителното разви
тие на промишлеността, особе
но през последните години, Бр 
азилия е предимно аграрна стр 
ана. Над 40 милиона от населе
нието представляват селско на 
селение. Главни селскостопанс 
ки области са Сао Паоло., Ми- 
нас Жераис. Рио Гранде, Рио 
де Женеиро, които дават три 
четврти от цялото производен

на дне 
чети

матът е 
то селско
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Заседание на Околийския комитеш на СК в Ниш ■чб
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Под/ошЬеносшша на комуни-

сшише за оби^есшЬено-иолиши че- ф
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ска дейносш шрябЬа да бъде 

Ьаша на идеолошческаша рабоша

щщосно- ,
I

ч> «

Ш №Анализиране ана ндеоогичес- 
ката работа з Съюза на кому
нистите з Нишка околия през 
периода от септември 1962 до 
юни 1963 година беше предмет
на работата на заседанието на 
околийския комитет ст 17 сеп-

ти по-широко и 
тди в Съюза 
лица — активистите от Съюза 

младежта, ССРН, Профсъю 
знте и пр., като по такъв начин 
се. разоие известната 
ност на тези школи.

Особено' място

исчлсиува- 
на комунистите

: I

ййШЩШ! 1.1
шШ т' йЩ*
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Шй т ш
на ш

затворе-
тември т. г., на което освен чл 
ековете на ОК присъсгвуваха 
секретарите на общинските ко 
митетн и актизисти, конто ра
ботят по въпросите на идеолога 
ческата работа.

Оценявайки дейността на ор 
ганизациите и ръководствата па 
Съюза на комунистите и па сь 
ответните институции з тази о 
бласт. Околийският комитет у 
стансви ,че е постигнат значи
телен напредък .з сравнение с 
миналите години. Прели всичко 
членовете' и организациите 
СК са посветили след Гпетия и 
Четвърти пленум на ЦК на 
СЮК по-голямо 
идеологическата работа и са пс 
лежплн много повече 
да отклонят слабостите, конте- 
се явязаха в тази работа. В-т.п 
росът за подготвянето на кому 
пистите за обществено-полити
ческа дейност, както бе конста 
тирано в доклада па Йлия Ла 
заревич. с станало първата гргг 
жа на общинските комитети и

в заключени
ята на заседанието на СК 
ма задачата ръководствата на 
Съюза на комунистите да про 
Дължат да раоотдт за развива 
мето на ония форми на идеоло 
гнческата работа, които 
изтеклия период се оказаха 
лезни и дадоха 
резултати

шт&.зае
- ш■ $

е '

ЙЙ
през 
по-

положителни : Шсеминари за сек 
регарите и членовете на секре 
харната на първичните органи 
зации, различни съвещания с 
комунистите по актуални про
блеми на нашето развитие, бе 
седи по Въпроси за вътрешна
та и външната

Ш V- 'У
на

РАЗРУШЕНИЯ АРМЕЙСКИ ДОМ В СКОПИЕ
политика, по-на 

ИНДИВИДу 
алната раоота при по-широко 
използване на разни вестници 
и списания, които пишат върху 
актуални проблеми (,,Ко5му_ 
нпет’’ „Социализъм'’ и пр.).

--- Околийският

внимание на татъшно развитие на ШОПСКА ХРОНИКА шппншшшишшшшншшшпшшусилия

ри правителството на Съвет
ския съюз.

СЛЕД 360 ТРУСТА 
ОСЕМ ДНИ МИРНО

мнение, че землището, върху 
което е строено Скопие е по- 
здраво от това на много япон
ски градове-

комитет СцН 
и зана- 

усилия за

1.670 МЪРТВИ И 3.506 
РАНЕНИ

От 26 юли до 7 септември в 
Скопие са били регистрирани 
360 труса с различна сила. За 
последните осем дни обаче но 
е регистрирано нито едно разд
вижване на земята под Скопие. 
Това дава повод да се мисли, 
че трусовете са минали. Специ 
алистите. коит0 тези дни се 
пребивали в Скопие, са на мне 
ние. че трусове може да има и 
три месеца след главния удар, 
обаче те не могат да достигнат 
силата на първия Удар, който 
разруши града.

та, че на село трябва 
пред да се. полагат
електрифициране и 
не условия за по-широко мзпол 
ззане на радито, телевизията и 
другите Съвременни 
за штфомацпи.

НАД 13 МИЛИАРДА ДИНАРА 
ПОМОЩ състоялото се 

в Скопие заседание на Постоя
нната конференция на градове 
те председателят на Градското 
вече на Скопие Благой Попов 
е заявил, че по време на земе
тресението са загинали 1070 ду 
ши. а ранени 3. 500 души, от 
които само малък брой още се 
намират на лечение. Попов е 
казал, че в Скопие сега се на
мират 150.000 лица, които тряб
ва да бъдат настанени в здра
ви жилища.

На неотдавназа създавана мнозинство ггътузнчни орга
низации на СК. Затова и сама
та идеологическа работа през 
изтеклия п^иод е била общо 
на по-високо равнип-е откол- 
кото преди

Според непълни данни на Ре 
публиканският отбор за помощ 
на Скопие стойността на при

стигналата досега помощ в 
пари и материали до 5 септем
ври е надминала 13 милиарда 
динара. Тук обаче не са вклю
чени стойността на обещаната 
американска помощ от 25 мили 
на долара и стойността на фа
бриката за производството на 
монтажни сгради, която пода-

средства

по качество, ма 
совост. съдържание, резултати 
и организираност.

Обаяе освен някои стари 
абости заседанието изтъкна ня 
кои нови проблеми, които орга 
низациите и ръководствата на 
Съюза на комунистите следва 
по-енергично да решават, та бъ 
дещата дейност по идейното и 
зграждане на членовете да бъ 
де по-резултатна. В смисъл на 
това, въз основа на разисква
нията, в 
се приеха, се изтъкнаха и пред 
стоящите задачи:

— Пс-иататъшното развити-? 
на работническите и народни у 
низерейтети с оглед на тяната 
роля в организираната и сис
темна работа върху идеологиче 
ското образование, следва да 
бъде една ст най-важните зада 
чи на ръководствата и органи 
зациите на СК. Общинските ко 
митети и техните идсологичес 
ки комисии трябва по-опреле- 
лено и повечс да съдейстззу- 
ват за програмната насоченост 
иа тези учреждения.

Ръководствата и организаци
ите на СК трябва да се ангажи 
рат още повече за по-пататъш 
ното развитие на вечерните и 
постоянни политически школи, 
като основни форми на систам 
иа работа за марксическото 
образование на комунистите. 
Най-напред да се намерят 
ответни решения за материал
ните проблеми на тези учили
ща, за преподавателски кадър, 
литератруа. средства на о- 
бучението, за програмите, нзбо 
ра на слушатели, при което 
да се настои да бъдат обхвана

Заседанието указа, че е иеоб 
с раз

на материалите от 
пленум на ЦК на СЮК 

посредством беседи, семинари 
и друга ферми.' Специално бе 
подчертано, че занапред систем 
пата работа върху информира 
не на членовете на СК за акту 
алните международни събития 
и нарочно за събитията 
лунаподното работническо 
жение, трябва да бъде 
на всички ръководства 
низа ни и на СЪ!0за на 
лтгге.

ходимо да се пЪодължи 
саботването 
Петнясл

ПОПРАВЕНИ НАД 1000 
ЖИЛИЩА

Строи се временна Ж.П. гара в СкопиеСпоред данни иа Главната дн 
рекция за обнова и изграждане 
ка Скопие до 13 септември т. 
г. в града са били поправени 
1.019 жилища, три училища и 
две здравни заведения. Стори- 
телните предприятия от Босна 
и - Херцеговина 
694 жилища, от Сърбия — 253 
и Словения — към 100 
ша.

в меж 
дви 

задава 
п орга- 

комунис

предприятие . Шйпад” от Сара 
ево и „Кртаая’’ От Завидовичи. 
Построяването на тази времен 
на гара ще улесни нормалното 
съобщаване на града с остана 
лите части на нашата стрна.

В Скопие се* строй нова ж. п. 
гара, която грябва да бъде за 
вършена до края на месец ок 
томври т. г. Тази гара ще зае
ма пространство от 1.800 квад
ратни метра, а ще я построи

заключенията които

са поправили
Т. С.

жили-

В ЗАВОДИТЕ РР ИДНАТА ГОДИНА 

ОЩЕ ПОВЕЧЕ ТЕЛЕВИЗОРИ
Ускорени рабошише 

около изготвянето иа 
сшашуша на Дими

тровградската комуна
Работата

До започване на зимата оба
че трябва да се обезпечат жи
лища за над 120 хиляди жители 
което значи, че трябва да се 
построят около 15 хиляди мон
тажни жилища покрай поправе 
ните. Изчислено по време това 
значи дневно строителство на 
около 250 монтажни

Затова усилено се извършват 
подготвителни работи по всички 
лагерни селища край Скопие- 

ВМаджари иа пример над 600 
работника готвят темели за над 
1000 квадратни метра жилищна 
площ. във Влае 
20 квартири 
60000 квадртни метра темели и

__ Произведенията па РР заводи в Западна Германия.
Холандия, България, Турция. Колумбия, Боливия и Мароко.около изготяването на 

статута на Димитровградската 
комуна се засилва. Според изя
вление на подпредседателя на 
Общинската скупщина в Дими 
тровград Митко Тамов, до края 
септември подкомисиите за из
работка на статута ще предадат 
материалите на комисията, ко-

ЖИЛИщЯ.

— Произведенията на РР за 
Западна Германия, Хо- 
Българня, Турция, Ко-

венчкн повреди е причина за 
големия интерес към нишките 
телевизори н радно-транзистор 
ннтс приемници.

води в 
ландия, 
лумбия, Боливия н Мароко.

Посетителят на нишките РР 
заводи, които работят в 
ва па Електронната промишле
ност на Сърбия, 
ще сс занте|ресува за произвол 
стзото иа телевизори. Защото 
телевизионните приемници с е 
(срани от 53 или 59 см. са най- 
търсеиите артикули, в който и 
да с край на нашата страна. 
Ншшсият колектив 
щен производител в електрон
ната промишленост, едвам пос
тига да задоволи около 90°/« от 
)гуждите за телевизори в стра
ната. Току шо се завърши мои 
тирането и се направиха иеобхо 
димите технически опити, тете 
визорите напускат фабриката 
и веднага се разпродават.

— Търсенето е голямо, изтък 
ват в Заводите} и затова тази 
година сме принудени да прои 
зведсм 4.000 телевизори над 
плана.

са построени 
и са бетонирани ПЪРВАТА НАША КОБАЛТ 

БОМБА ШЕ БъДК ГОТОВА 
ПРЕЗ МАРТ 1964 ГОДИНА

съста

най-напред
пр.

Ходът на досегашните рабо- 
надежда, че работите

Iято да редактира окончателния 
текст та проекта.

Очаква се сгг 1 ноември тази 
година проектът на общинския

Съ
За първата родна кобалт бом

ба се интересуват почти всич 
ки казва генералният директор 
на Електронната промишленост 
на Сърбия инженер Владимир 
Яс1гч, който ни запознава с най 
значителните нови произведе
ния на своя колектив. Изработ 
ката на кобалт бомбата става 
според плана, защото нашите 
специалисти твърде бързо ов
ладяха техниката ка изработка 
та, като за модел си служеха 
с една кобалт бомба от италн 
анско производство.

Първата серия от родни ко
балт бомба, всяка от които ще 
струва оклоо 35 милиона дина 
ра, ще бъАе завършена идната 
година. А първата бомба се о 
чаква през март идната годи
на. В изработката на този ар
тикул участзувалн би много 
други колективи, между конто 
и нишката машинна фабрика.

В РР Заводи Още от сега нд 
ват медицински и дути специа
листи които се интересуват за 
нейната изработка и за качсст 
вата й- Те ще имат възможное 
тта на практика да исгпггат ггьр 
зата кобалт бомба на една спе 
циализнрана кобалт бомба коя 
то ще бъде организирана през 
април идната година.

ти дава
ще бъдат приключени навреме.

СКОПИЕ МОЖЕ ДА СК 
СТРОИ НА СЪЩОТО
място

статут да бъде.представен на 
публично обсъждане. най-мо-■

М. А.с
Скопие може да се строи ив 

същото място или 
1 до 2 километра — 
подобно на съветския учен Мс 

японските специалис- 
тези дни са пребита? 

Те са изразили

с отстъпка 
са заявили

дведов и 
ти, които

в Скопие.ли

Формирана комисия 
за разйисвапе на 

народен заем
Прозводстзого от 104 хиляди 

телевизори през тази година е 
рекордно, макар и очаквано, 
както ще е очакван и износът 
на нишките телевизионни прн 
емиици в някои страни от ч,уж 
бина. които иначе са известни 
като значителни производите
ли на този артикул.

В нишките зазоди се гордеят 
к с отлично организираната се 
рвисна служба. Бързата и каче 
ствена изработка, добре орга
низираната сервисна служба, 
ка, добре) организираната-нчек 
която за един ден отстранява

По повод катастрофалното зе 
Скопие от 26 юлиметресие в

година, а съгласно със съ 
законни разпоредби, на 

в Димитровград

тази 
юзните
11 септемпри 
ба формирана Общинска коми
сия за народен заем, за възоб- 
новаването иа Скопие спредсеад 

'Митото Томов, подпредседа 
Общинската скупщина.

тел
тел на

По всички стопански органи- 
дации и предприятия на тери
торията на комуната се оформе 
ни подкомисии, които ще се 
грижат за провеждането на ка 
родния заем •

решаватУчебната година започна.. И докато преподавателите 
различни училищни проблеял* — учениците безгрижно се и-
граят в училищни дворово.
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Шш зпечи средства, да съществува
не до началото, или най-к-ьсна 
до края на пролетта. Разбира 
се, че те досега получаваха па 
рични средства, инвестиции, с 
коитр успяха не само да поддъ 
ржат обекта, но и да постигнат 
виден успех 
раст на едино орехово дръвче Се 
движи от 80 до 100 сантиметра, 
па дори и до 150.

Тоя въпрос в случая не е от
делна тема от интеграцията 
със земеделската кооперация, 
защото след изчерпените инве
стиции ако няма кой да се гри 
жи за обекта несъмнено е. че 
ще пропадне.

А пропадането на този обект 
от друга страна, ще бъде про
вал за всяко бъдеще начинание 
защото досегашните начинания 
превземани от Общинския наро 
ден отбор, искрено казано, пре 
търпяха провали. Такъв е слу 
чаят с фабрика за конфектюр 
и мармалад, фабриката за кера 
миди и др.

Трябва да изтъкнем, обаче, 
макар че и не стопроцентно да 
вървеше извеждането на обек
та с проектодокументацията. у_ 
спех е постигнат. Нещо повече 
— тази година и при наличнос 
тта на продължителната суша 
орехът не е засегнат. Това е У 
бедителен факт, който не тряб 
ва да Се пренебрегва.

Като общ извод може да ка
жем, че условия за интеграция 
между земеделската коопера
ция ..Напредък” и селскостопа 
нското предприятие съществу
ват. Но не трябва да се прояви 
необмислена прибързаност, как 
то и разточително протакане, а 
ше трябва йай-напред Съветът 
за стопанството при Общинска 
та скупщина, колективите при 
земеделската кооперация и сея 
скстопанското предприятие, до
ри и
те организации, 
да разгледат въпроса, а след то 
ва да пристъпят към неговото 
провеждане и оживотворяване.

На неотдавнашното заседание 
на Изпълнителния отбор 
ССРН в Босилеград, между ос 
таналите въпроси, бе засегнат 
и въпросът за ореховия ком
плекс в „Кремиково” и „Равни 
дел”. Някои представители, кои 
то бяха дошли от Околията се 
заинтересуваха за успехите и 
постиженията в това начина
ние. Отделно се заинтересуваха 
за разширяването на компле.к-

Оттук и изводът, че по харак 
тера на производството си. по 
целите и усилията двете стопан 
ски организации стоят, на съ_

наСРАМУВАМ СЕ ДА РАБОТЯ щи позиции .
Но при наличността иа това 

начинание (интеграция на две
те стопански организации) ще 
трябва да се спрем върху ня
кои ..субективни” моменти, кои 
то не са без съществено значе
ние.

Преди известно време Културно-просветната общност в 
Босилеград бе разписала конкурс за библиотекар в градската 
библиотека. Между условията, които трябва да изпълняват ка 
ндидатите е и завършено средно образование.

Другарят В. изпълнява всички условия на конкурса и е 
подал молба да бъде приет. Естествено другарят В. се е инте
ресувал за изхода на конкурса и затова (макар и неофициално) 
се обърнал към един от компетентните в Културно-просветна 
та общност. И същият компетентен (също неофициално) е съ 
общил на другаря В., че изпълнява условията и че може би 
ще бъде приет. Но и добавил, че покрай длъжността библио
текар, приетият кандидат ще трябва да води документацията 
на Културно-просветната общност н два пъти седмично да про 
дава билети за кино. (За пояснение: киното също е под компе 
тенция на Културно-просветната общност и два часа седмич
но се продават билети).

Вместо радост по лицето на дугаря В. се изписало недо
волство. Па въпроса, коя е причината за това, другарят В. ка 
зал, че работата — продажба на билети, му се вижда „срамна 
и' унизителна”.

Може бн щяхме да отминем тая случка, ако не става ду 
ма за младеж, който, така да се каже, довчера седеше в уче
ническата скамейка и който, за съжаление, 12 години е въз- 
питван в духа на соцпалистическто трудолюбие.

Обществено значение на случката ще съгледаме — ко- 
гато поставим въпрос, дали в босплградските средни училища 
освен „даване" на професионални знания се полагат достатъ
чно усилия за внедряване на социалистически дух у младите. 
Дали правилно и въобще са им разтълкувани етическите и пи 
смени закони в нашето социалистическо общество, според кон 
то няма „срамен и унизетелен” труд.

Да си припомним марксистическата мисъл, че трудъ е 
създал човека! Нека към нея прибавим утвърдената от живо 
та и практиката жизнена истина, че всеки труд, без оглед ка
къв, облагородява.

Ако трябва да подкрепим с примери, сто ги: нима почти 
всички биографии на велики и знаменити хора не говорят, че 
те не са се срамували и от най-тежкия физически труд?.

годишен при

става дума за проследявано 
па възможностите, проучване 
на условията и рентабилността 
на това начинание, правилното 
разрешване и обезпечаване ну
жните средства за продължава 
не ма обекта.

Между тия въпроси несъмне

са.
В отговора, обаче, който дпдо 

ха представители от Общинска 
та скупщина в Босилеград бе о 
тбелязано, че в момента общи 
мата) не разполага с парични 
средства, с които да заплати 50 
процентовото си участие. Това 
разбира се ме значи, че работи
те па обекта трябва да преста
нат...

Тази, така да се нарече. „мн- 
моходна” дискусия за нас е из 
ходпа основа за един ;руг въп 
рос: интеграция на селскостопа 
мекото предприятие „Орех” 
със земеделската кооперация, 
„Напредък” и Босилеград.

Факт е, че и земеделската ко 
операция „Напредък” и селско 
стопанското предприятие „О- 
рех” са стопански организации 
обърнати към селскостопанско 
произвдоство, че и двете заля
гат за съвременна обработка и 
рационално използване на по
чвените плоттгМ. Ако „Орех” 
трябваше да има изключително 
под своя компетенция орехови 
я комплекс в „Кремиково” и 
„Равни дел” то земеделската ко 
операция „Напредък” от своя 
страна полага усилия за създа 
ване на обществен сектор в сел 
ското стопанство.

по имовно-правният въпрос 
със землището в „Кримково” и 
„Равни дел” има най_голямо зна 
чение. Тази година, например; 
селскостопанското предприятие 
„Орех” трябваше да отстъпи 
две трети от сеното, защото ми 
иалата и по-ранни години на 
частните производители не бе 
дадено нищо. а те и занапред 
плащаха данък. Що значи, че 
сегашното разрешаване на соб
ственост върху подигнатия кон 
плекс. както и своевременното 
разрешаване на останалите пар 
цели ще бъде от голямо значе
ние-

Но трябва да отбележим, че 
в тази посока предстои огром
на работа, понеже на някои от 
сопствениците вършена замена 
на други заплащано, а трети 
доброволно са се отказали.

Втор въпрос е финансово 
т0 състояние на „Орех”, който 
единствено с продадената 
дна трета от сено може да с*5е-

Ст. Н. е-

ПРЕДПРИЯТИЕ »МЕХАНИК« ПРЕД РЕКОНСТРУКЦИЯ

ТЕЗИ ДНИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПОСТРОЯВАНЕТО 

НА ХАЛИТЕ ЗА ПАТЕНТ-БРАВИ
обществено-политически- 

най-обстойно

ботка на патент — брави и ци
линдри за брави. По такъв на
чин то ще стане единственият 
производител на тези стоки.

Тези дни ще започна строе
жът на новите хали на ,,Меха
ник?’. Покрай съществуващите

1000 квадратни метра проидвод 
ствена площ — ще бъдат заети 
още 500. Новите хали ще се 
строят до старите, с които ще 
съчиняват едно цяло. За строи 
телни работи вече са одобрени 
инвестиции от 18.859.572 дина-

Димитровградското занаятчии 
ско-предприятие „Механик” по
лучи инвестиции от 250. 046.000 
динара за пълна реконструкция 
на съществуващото предприя
тие и превръщането му в специ 
ализирано предприятие за изра

ра, докато построяването на ха
лите със всички санитарни съо 
ръжения инсталации, водопро
вод и канализация ще струват 
около 42.000.000 динара. Пред
приятие „Механик’’ в Димитро
вград за строеж на новите ха
ли.

Ст. Н.

Благоприятен ход 
на търговията 

в Нишка околияОт началото на новата 1964 
година в Димитровград ще запо 
чнат да пристигат и първите 
машини за патент — бравите от 
полската фабрика за патент — 
брави „Прозамет”. Така към 
средата на 1964 година трябва 
да постави на „Механик” една 
шпрнц-гус машина от 20.000.000 
динара, а след това и останали 
те: автомат-стругове, фрезори 
и други. Монтирането на маши 
ните ще извършат полски спе
циалисти.

Положителен ход на сшоиансшвошо
в СР Сърбия

:
На 13 септември в Околгий- 

ската скупщина се проведе за 
седание на Съвета за търговия 
та на което бе разгледано изггь 
лнение на плана на търговски
те организации за първите ше
ст месеца от тази година.
Планът на оборота за първите 

три месеца в областта на търга 
вията е изпълнен с 50,7%. При 
търговията на дебно има нама
ление с 4.1%, а при търговията 
на едро планът е надхвърлен с 
3,1%. До такова положение се 
е стигнало защото при някои 
търговски организации е извъ
ршена интеграция, най-често 
чрез присъединяване на търго
вските предприятия надребна 
към търговските предприятия 
на едро така че междусобния о 
борот е включен в търговията 
на едро.

Целокупният оборот на търга 
вските организации в цялата о 
колия за пНрвите шест месеци 
е по-голям в сравнение със съ
щия период от миналата годи
на с 20%.

Очаква
яа СР Сърбия да даде 14 до 14,5 
на сто по-голяма продукция от

Производства, отколкото 
същия мбеец миналата голина. 

Износът на стоки също с за

се промишлеността през тази година с по-голям от мина 
легодинння износ за същня пе 
риод с 35%, а производителнос

С пускането в работа на нови
пате хали на фабриката за 

тент — брави, веднага ще се 
постави и кадровия въпрос. По 
край съществуващите 70 работ 
ници, предприятието ще прие
ме още 70. Обаче, в Димитров
град няма достатъчно високо
квалифицирани работници от 
тази специалност. В новата фа 
брика ще трябва да бъдат зае
ти около 40 квалифицирани и 
също толкова висококвалифи
цирани работници. Ще трябват 
8 техници и 4 инженери; 2 ико 
номисти 1 юрист и други спе
циалисти.

Преди монтирането на маши- 
,, Механик”, На заседанието бе констати

рано че осъществения ход в тъ 
рговията а през периода януа
ри — юни е далеч по-благопри 
ятен отколкото през същия пе 
риод миналата година. Това га
рантира че заплануваните про
порции ще бъдат изпълнени до 
ри и надхвърлени.

ните в халите на 
група от 3—4 души специалис
ти от нашата страна ше отидат 
в Полша, за да проучат добре
производсвения процес. След за 
връщането им в Родината, гру
па от 8—10 работници от пред 
приятието ще трябва да прове
де 4 — месечен курс в полска
та фабрика „Проземат” във Ва 
ршава .кНдето ще се обучават 
за работа.

Едип ст цеховете в заводите РР — Ниш
С. X.

тта на труда е повижена с 12% 
в променлеността, а 10% общо

бележил значителни резултати.
В сравнение с миналата голи 
на седем месечният износ през • в стопанството.

^инлаогодинната и с това да
рреизпълни предвидения план 
за десетпроцентно увеличение 
в сравнение с миналагодинно- 
!Го равнище.
. Според оценка на Изпълни- 

Съвет на СР Сърбия

Наскоро „Балкан“ 
ще открие модерна 

сладкарница
Построяването на новите ха

ли на предприятие „Механик” 
ще трябва да стане за следва
щите два месеца, за да може 
на време да се започне с мон
тирането на машините. Новата 
фабрика ще произвежда 
няколко произведения — 
тент— брави, цилиндри, ще съ 
ществува и цех за кревати. Го
дишното бруто-производство в 
„Механик” ще възлезе 
500.000.00о динара.

ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ 

ЗА КООПЕРИРАНЕ
тедния
През първите седем месеци 01 
Тодината развоят на стопанст
вото в Сърбия е показал поло 
жителни резултати.

Общо, производството, без 
селското стопанство, е било по 
голямо с 13%, отколкото през 
Първите седем месена минала
та година, а промишлеността е 
увеличила производството със 
17.5% .Особено чузетвителен е 
бил ръстът през месец юли. ко 
Тато промишлеността е достиг
нала 30.6 процента по-голямо

Тези дни гостил ничарското
предприятие „Балкан” в Дими 
тровград набави 2 фрижидера 
от по 500 литра вместимост, ма 
шина за правене на сладолед и 
един разхладителен пулт.

С новите фрижидери ще се 
замести употребата на лед, ка
кто до сега. а в скоро време ше 
бъде открита и една модерна 
сладкарница.

Конференциите иа подружии 
ците и местните организации
на Социалистическия съюз на
територията на земеделската ко 
операция „Нишава” в Димитров 
град продължават. Тези дни са 
сключени н пъраите договори 
за производствено сътрудниче
ство. В Гот™ Дол са кооперира 
ни 7 хектара, в Желюша 2, а

наскоро ще се сключат догово 
ри и в селата Градини, Бачево- 
Петърлаш, Луказица и Днми- 
тровгрд.

само
па

на над

М. Андонов



БРАТСТВО
&

ПО-МАЛКО СЛУЖЕЩИ 

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНАПАК ЩЕ КО 

ОПЕРИРАМЕ, ОБАЧЕ Според данни на Оь!ззнотл 
статистическо управление през 
първото полугодие на тази го
дина средно на месекх е имало 
по 3 милиона и 233 хиляди за 
ети работници и служители, ко 
ето е само с 1,3% в повече от 

■ колкото през Същите' месеци 
миналата година. Заслужава 
внимание тенденцията към на- 
малявае броя на заетите з ДъР 
жавните и обществените’ служ 
би, но и за обезпокояване е. че

В занаятчийството броят на ра 
ботещнте постоянно намалява.

В края на полугодието рабо
та са търсили 271 незаети ли
ца, което е със 6% позече от- 
колкото миналата година по то 
Ъа време. От това число! 125 
хиляди са жени. Над 84% от 
незаети са хора без каквито и 
да било квалификации или та 
кива, които за пр-ьв път искат 
да постъпят на работа.

•••
Есенната сеитба е пред прага. 

Затова тази вечер са се събра 
ли желюшани да окончаят въ
проса за кооперирането. Шум,

— Може.
— А мо ле е ли да на първичната организация Ге

нади Николов...
Искам да се запиша още

взема само 
торове, без да кооперирам?

— Не може. I сега.

Пред започване на ловния сезон

Днмитровгродсшв ловци со готови
За тазгодишния ловен сезон 

който ще бъде открит на 6 ок
томври т. г. ловците от Димит
ровградско са готоии. Още от 
сега са приготвили достатъчно 
храна за подхранването на зай 
пите и другия полезен 
Миналата ловна година 
бяха приготвили храна и зато
ва изгина доста дивеч.

В течение на миналия ловен 
сезон ловците от Димитровград 
ско унинщожиха много дивеч. 
Те убиха 155 лисици. 52 кучета 
— скитници. 16 котки 
ници, 21 язовец, 3 белки. 27 яс
треба. 815 свраки, 106 врани и

над 200 сойки.
В дружеството на ловците 

в Димитровград се води остра 
борба срещу ония ловци, които 
нарушават правилата на лова. 
Така за недисциллина през ми 
налогодишния ловен сезон са 
наказани Станко Цветков от 
Драговита и Костадин Димит
ров от Сенокос.

Дружеството на ловците да
де 20.000 динара помощ за на- 
страдалите в катастрофалното 
земетресие в Скопие От 26 юли 
тази година и 10.000 динара по 
мощ на семейството на един по 
минал ловец.

дивеч, 
те не

На нашите

полета скит-

КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА 
ДА БЪДАТ НАЙ-АКТИВНИТЕ 

ЧАЕНОВЕ НА ССРН

въпроси — сопнати, разумни — 
всякакви.

Представителят на Общинска 
та скупщина в Димитровград за 
позна присъствуващите с поло 
жението по кооперирането и по 
провеждането на

— А може ли да сеем от се
ме. което ние сме произвели?

— Не с препоръчително. След 
година—две. то се изражда. За 
това кне сме набавили атести
рано семе. Нашата почва е най- 
подходяща за „абоданса”, ету- 
алката. безостаята и другите по- 
неуспяват...

— Такиза грешки няма да се 
повтарят.

— Тогава значи започна пре 
дсеДателят. от утре да си знаем 
— упис ше върши секретарят

■—- Аз няма да кооперирам,то 
за го заяавявам пред събрание!

— Кой те пита пък тебе. аз 
искам.

— Тая година останах без зъ 
рно жито, па...

— Може да има вина и у те
бе. И аз ше запиша...

— И аз...
Желюшани се разотидоха със 

шум. Есенната сеитба е на пра
га. Трябва да се оре...

На състоялото се заседание 
на основната организация на 
СК в Босилеград покрай прие
мането на нови членове и-сва
лянето на изказани наказания 
особено място в дискусията си 
обезпечи темата: комунистите 
в организацията на ССРН.

Почти всички дискутанти се 
сложиха, че местната организа 
цил на ССРН не действува и 
че за нейно раздвижване е ну
жно най-вече труд да положат 
комунистите. Пасивността на 
подружницата произлиза от 
слабо р ьководство, което е об- 
ремено с различни длъжности, 
многобройност. несъществуване 
на канцелария, в която ръково 
дството да се еъбира и изготвя 
планове за дейност.

Тази пасивност, както се из
казаха някои другари, чувстви 
телно се отрази връху въпроси 
те от комз'иален характер, кои 
т опа съдържание са твърде ин 
тересни за гражданите, но кои 
то и занапред остават неразяс- 
нени.

Като с5що заключение е, че 
активността на членовете на 
СК трябва да се подобри, чрез 
пазготпаване на жизнени, сгбщо 
човешки и ,.дребни” проблеми, 
да се създаде у гражданите ин 
терес за обществено-политичес 
ка дейност. А със създаден ин
терес ще се разрешат толкова 
належащи проблеми и въпроси

които сега се разрешават чрез 
дискусии на улиците.

На заседанието също бе прос 
ледена активността в р аз ра бел
ката на материалите от Петия 
пленум на СКЮ.

агроминиму-
ма.

— Ами и по-рано така гово
реха, възрази някой.

— Тази го.дина вече ще има 
и селскостопански инспектор, 
който изключително ще Се за
стъпва за провеждане в дело по 
станОвленията на Общинската 
скупщина въз връзка с подо
брението на оолекото Стопан
ство в нашата обшина. Ще тря 
бва да произвеждаме повече и 
по-добре...

— Време е. Защо само за е- 
дни да важи...

Агрономът Стоян Давидков об 
ширно изложи много по изгоде 
ни условия за тазгодишното про 
изЕОдствено съДРУжие. Даде и 
роясненля на 'зададените 'ац- 
проси.

— Сега да минем към диску 
сия, съобщи председавашилт.

— Хубаво е казано, че в ком 
плекси по-големи от два хекта 
ра, орането ще бъде 600. а на 
по-разпокъсани парцели 650 и 
700 динара, но какво ще пра
вим ако останалите около мене 
си поорат с волове, разбира се 
според условията за ..агромини 
мума”: дълбока оран, тор...

— Ще платиш и ти орач.
— Да, но той няма да ми взе 

ме по-малко от 800—900 динара...
— Па и храна.
— И литър ракия — 300 дина 

ра... и тогава ще ти излезне ,,еф 
тино”, пошегува се някой.

— Затова се сдружавайте, а
кооперацията ше ви оре за 600 
динара, без да имате каквито 
и да били разноски, обясни аг
рономът.

Ст. Н.
М. Андонов«

Огромни щети 
от селски кучета 

в Градини
КЪРВАВА семейна 

ДРАМА В ДИМИТРОВ
ГРАД На 3 август тази година през 

нощта, глутница от свободни се 
леки кучета в Градини нападна 
ли овце на Лазар Мадов. Сто- 
фан Антов. Деян Крумов и дру 
ги и удавили 5 овце. а няколко 
сериозно наранили. Много гра- 
динчани обаче мислели, че то
ва са вълци.

На сутринта членове на мест
ния отбор веднага излязли на 
място и устг повили, че тази ща 
та са причинили свободните ку
чета на някои стопани, едно от 
които убили.

Налага се предприемането на 
мерки за провеждане в дело на 
общинското постановление, в 
което се гозори. че не смеят да 
Се държат свободни кучета, о- 
собено сега по време на приби
рането на царевицата.

На 14 септември около 13 ча
са в кървава семейна разправа 
е загубил живота си Владимир 
Реджич. кошничар от Димитро 
зград. Жена му, Мария Ред- 
жич. в присъствие на домаш
ните си и някои други лица, 
които се намрали в къщата, му 
нанесла със секира няколко 
смъртоносни удара, от които и 
здъхнал веднага. Счита се. че 
причината за това убийство е 
постоянната вражда между съ 
пружниците. Владимир Ред
жич се е женил и за сестрите 
на собствената си жена, а съ- 
що така обичал да пие. Според 
сведения, никой от очевидци
те не се опитал да защити без 
помощния Реджич. докато же 
на му го убивала.

Изглежда, че убийсгзото ве
че е било назряло още в петък, 
на 13 септември, когато между 
двамата с-ьпружиици станала

улична разправияневиждана 
След като я бил изпратил да 
купи боя за кошници, а тя за 
късняла, Владимир Реджич тр 
ъгпал да потърси жена си. Ко 
гато я намерил на моста към 
Строшена чешма, той вече бил 
пийнал, взел да я хока и да к-ь

|

са дрехите и тя. останала само 
по долно бельо, избягала при е 
лна приятелка, а след това се 
зърнала дома.

Чак утре ден,'в събота, око
ло 13 часа Реджич се върнал у 
лома си пиян. Жена му и тъща 
та го посрещнали враждебно. 
Една от тях изглежда го е уда
вила в корема и той паднал. 
Докато го били, жена му изви 
кала сестра си Зора да й Доне 
се секира. Реджич отчаяно мо 
лил за пемощ.

В този момент Зора прнстиг 
пала със секирата и Мария Ре 
джич с няколко свирепи удара 
в главата го убила. Целият че 
рсп па убития с разсечен па 
много места.

На Мария Реджич изглежда 
не е било трудно да убие пс|ла 
ления пиян Владимир. Докато 
з я сипела ударите, в къщата 
се намирали: бащата, майката, 
сестрата и и децата па Мария 
Реджич а също така и нейни 
ят брат Стефан Рангелов слу
жител в Нози Сад с компания, 
съставена от: Душан Виденов, 
Божидар Блпгоевич и Градм- 
мир Чирич. Никой обаче не сс 
намесил ла осуети убийството, 
оезеп децата иа Владимир и Ма 
рия. които отчаяио викали за 
помощ. На въпрос на следстве 
пите органи, защо не са обади 
ли веднага за убийството, Бо
жидар Благоевич отговорил, че 
,,нямало смисъл да отива з Се 
кретариата небръсиат’’.

Срещу Мария Реджич и при 
съствуващнте при убийството 
е възбудено следствие.

Съвети на земеделските производители
I Кои треви да предпочетем?— Така е.

— Искам да кооперирам, но 
веднага да си платя и семето и 
торовете, пита един.

ЖЪЛТ ЗВЕЗДАН
От пеперудоцветните растения звезданът е най-интересен 

са производството на фураж в районите с бедна почва. Освен 
това растението е много дълготрайно, до 15 години, с което се 
намаляват производствените разходи и може да вирее и на 
3.000 метра надморска височина. Зимните студове могат да на
несат много малко вреда на растението.

Звезданът се отличава с троделни листа и с жълт цвят. 
Като зелена маса — трева — добитъкът не го обича много, о- 
баче като сено е много вкусен.

За един декар трябва 2—3 килограма семе, а добивите 
през първите 5—6 години се движат до 500—1000 килограма. 
Разбира се и тук добивите са зависимост от валежите, обаче 
трябза да напомним, че звезданът е издържлив на суша:

Сее се през пролетта и то на добре подготвена почва с 
дълбока оран и торене с изкуствени торове до 25 килограма 
на декар. Семената трябва да попаднат на 2—3 см. дълбочина.

Завърнаха се бригадирите от автомагистра
лата „Братство-единство“ и от Перучица

ширен пленум на СЮМ във вр 
ъзка с изработзането йа плана 
за предизборна активност.

Босилеград

Неотдвиа в Димитровград се 
звърнаха 5-те бригадисти 
Перучица и 18 от автомагистра 
лата ..Братствск-единсгдо'’, кои 
то, бяха в състава на IV ниш
ка младежка трудова бригада 
„Йосип Колумбо’’. От бригади 
рите в Перучица — 3 са удар
ници, докато от автопътя се за 
върнаха 5 ударници, а остана
лите са похвалени.

от

(/ьвещание във вър- 
зка с разписания 

народен заемОт 20 октомври 
избори в активите 

на СЮМ в Димитров
градско

На 14 септември в помещени 
ята на ОК в Босилеград поли
тическият актив при Опщин- 
ския отбор на ССРН проведе 
първото съвещание във връзка 
с разписания народен заем за 
построяване на ново Скопие- 
Активът най-напред се запозна 
с досега излезлите материали 
и напътствия и предприе кон
кретни мерки за тази година 
трябва да бъдат приведени вси 
чки технически, организацион
ни и други подготовки за успе 
плю провеждане на заема.

ФРЕНСКИ РАЙГРАС

Чувствите-Тревисто растение с вегетация 3—4 години.
много големи мразове, но дава добри добиви особенолен е ма

в края па първата и през втората година. Това растение трябва 
да се ползва преди всичко за производство иа фураж, а по- 
малко като селно-Тези дни започнаха предиз

борните приготовления в акти
вите на Съюза иа югославска
та младеж в Димитровградско, 
Където има 35 селски, 13 шко- 
леки активи в основните учили 
ща и 6 средношколски актива.

Към края на септември в Ди 
Тигров град ще се състои раз-

М. А.
Може да се отглежда и върху бедни почви. За един до

трябва 2 до 2,5 килограма семе. Синогго е качествено, докер
колкото се окоси на време.

В. Колев

: Ст. Н.;
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ЗАПИС ОТ СЪДА

Часовник, палто и-„честна дума46•••

И в амбулаторията
без приятелство...

не можеСтоян потъна в креслото, ся- 
стана по-малък от маково

ваха още — Недко Божков (то 
гавашен отбориик) и съпругата 
на Стоян — Кирика.. Играхме 
за пари и пихме. Признавам, че 
съм бил пиян...

Стоян гризе нокти и постоя- 
По се помества в креслото.

— ...имах в себе си само Ю00 
динара. Загубих ги. Исках да и 
граем още, като се надявах, че 
те спечеля. Стоян пе съглася
ваше. Затова му дадох ръчен 
часовник „Зенит” от 6.000 дина 
ра. Пак изгубих... Заложих о- 
ще палтото сп. след това утре

В някои села на Дерекула — 
Трънско Одоровцм, Куса врана 
и други още се играе комар. 
Неведнъж именно тези накарад 
ни игри са били и причината 
за разни побои и други сканда
ли... Често пъти 
работи се стига и пред съда.

Стоян Йоцев н Иван Кости 
динов са съселяни. 'Сега обаче 
Иван живее в Димитровград, а 
Стоя в Трънско Одороацн . В 
дебелата папка, която вади пре 
дседателят на Общинския съд 
в Димитровград Любимко Вуч- 
кович обвинителят Стоян Йо
цов търси от Иван 6.600 динара 
..дълг”. Дори е приложил и соб 
ственоръчно написана „бележ
ка”, че наистина „Иван Коста
динов дължи на Стоян 6.600 
динара”, подписана от същия 
и от Недко Бежкоз... Стои и да 
та — 23. I. 1962 година. И срок 

-—парите Иван трябва да даде 
до 15. П. 1962 година...

Съдията чете „обвинението”..

каш 
зърно.

са показанията— Точни 
иа Иван. пита съдията?

— Другарю съдия, вярно, та
ка беше!... призна и той.

ли Всички ония. които бяха пре 
ди нея—негодуваха. Негодувах 

и ние. по никоЗ не ни пита.
Смятам, че дружба е дру,ба... 

но служба е служба и не тряб
ва да се създава безредие от 
лица, които най-малко трябва 
да правят това.

Иеодавна беше болно детето 
Занесохме го с жена вамбулатори-за такива ми.

димитровградската
я. Станахме на опашка, как то 

и чакахме.

ме

ДРУ™,— Съгласен ли си да прекъс 
пем.

— Съгласен... не. искам 
що...

Съдията издиктува...

и всички 
Другарката, която завежда кяи 
жките, Рума Дерманова, работи 
добре докато не дойде един не 

Щом влезе тя, 
всички

пи
йна приятелка.
Дерманова „прескочи”

книжката иа приятелка- Александър Свилепков 
с. Градини, Димитровгради взе 

та сиМ. Андопоп

оГнпоствено-политическнтс организацииИз дейността на

Изборни събрания в средните училища
туризма в Босилеградскокъм

главно се дължи на застаряли 
схващания, че туризмът е клон 
в стопанството, който не дава 
печалба.

На съвещанието обаче между 
дискутантнте дойде до 
Съгласие за съществуване на

ЕЪЗМОЖНОСТИ.

Иницнятивния отбор за създа
съюз. ТоСлед проведеното събрание иа 

комитет, кой- ване на туристически 
Еа съвещание последва по пре

съюз
средношколския 
то разгледа състоянието в кла 
совете и усвои план за дейност 
(в който се предвижда провеж 

на изборни събрания по 
класовете и оформяв,ане на ра
злични клубове и секции за из 
въиучилишна . дейност), тези 
дни, бяха проведени избирател 
ни събрания в I, П клас и а ги 
мназията и IV година на сред
ното икономическо училище.

Двамата съселяни мудно се 
споглеждат н мълчат.

След това, той търси да се и 
зкажат. Пръв става обвиняеми
ят:

поръка от туристическия 
в околията, а чрез организаци
ята на ССРН.

На съвещанието беше отбеля 
запо. че Босилеградско разпола 

прекрасна природа, слън-

I пълнодам е

реални
Инициятивният отбор, взе ре- 

и изготви дневен ред за
— Другарю съдия, както ве- | 

че стон в обвинението. Иван ми |
никак I

га с
чеви бани и курортни места, ко 
ито за съжаление досега не са 
иде,сетни на туристите,,' както 
в страната, така и в чужбина. 
Пренебрежителното

шепне
първата скупщина, която ще се 
състои към края на месец.

Ст. Н.

дължи 6.600 дийара. И 
не нека да ми ги даде... затова 
и стигнахме до тук. Ако ми въ

отношениерне парите...
Иван мълчи и се усмихва под 

мустак. Стоян продължава: о- 
ще малко, па година ще стане., 
е не мога вече да го моля. Ще 
го съдя, па каквето съд доне
се. • •

Избирателните събрания из
лъчиха новите ръководства, ко 
ито ще започнат активно да у- 
частвуват в живота на учили- 

Трябва . да се отбележи, 
че при провеждане на събра
нията владееше единодушен, а 
предлаганите другари бяха при 
ети стопроцеитно. Но трябва да 
отбележим и това, че оформя
ването на различните клубове 
и секцин не смее да се прота
ка. защото чрез тях учениците 
ще могат без затруднения 
странно да се включат в учи 
лищиата и извънучилищна дей 
ност.

ТАЗИ ГОДИНА 

ПОВЕЧЕ ЗАХАР
щето.

__ Говори истината, или аз
те говоря, прекъсза го Иван.

— Ами, аз... говоря... как...та 
ка се осмеляваш?!

ден да донесе парите. Затова и 
съчинихме тази бележка. В 
срок ст 23 дни, с лихва от 8°/о, 
която възлезе на 600 динара... 
После си взех часовника, пал
тото и ръкавиците...

Иван обърса потно чело и про
— Парите, с които Стоян ме дължи.

„дължи” и за конто ето ме съ
ди сега, не ми е дал никога...

— Как така?
— Сега ше ви разкажа цяла

та история, само, между нас да 
си остане: На 23 януари мина- | 
лата година Стоян и аз играхме ’
на карти в къщата на Стоян в | работа дойде до съд.
Трънско Одоровци.. Присъству | ям обвинението напълно.

Триадезет наши захарни фа , Хар е било два пъти по-голямо 
брики, от конто четири нозн. бтколкото през 19зЗ година, 
за стотнта дни трябва да пре- Такова 
работят 250 хиляди вагонд зя- хя-р щб има зя последица мини 
харно цведдо, което е със 100 1 -мално внасяне на тези артп- 
ХиляДи вагона повече от мина кул. 
лата година. Само фабриките в 
Сърбия трябва да преработят 
около 173.000 вагона, а дЗе го
леми захарни фабрики в Хър
ватско в Беле коай Оспек и в 
Жупана — 81.000 вагона.

Тази година, както се оцеУн 
ва. и те бъдат обезпечени 17 до 
18 килограма на глава от наса 
Аението. което ще е значител
но позече от миналата година.
'когато производството на за- | ско.

производство на за-
— Другарю съдия, искам ду

мата !
Съдията дава думата на

все-

И-
ван. Заминаха 20 бригадири 

от селската младеж
ст. н.

— Понеже Стоян не устоя на 
една важна усмена „клаузула” 
от тези договор... именно даде 
„честна дума”, че никой няма 
да знае за това, аз отказах да 
му дам парите... Така цялата

Отхвърл

Създаване на тури
стически съюз в 

Босилеград
Тези дни в състава на репуб 

ликанската трудова Оригада „7 
ми юли’ на автомагистралата 
заминаха 29 бригадири от селс
ката младеж от Димитрозград-На 13 септември в Босиле

град се състоя съвещание на г.

* ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ

СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ 

ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ
По случай чсетвувансто на двадесет години от образува

на които 
и бойците

бер. В доклада от декември 
1943 година тол събощава. че 
в Южна Сърбия „в послед
но време е образувана тери
тория с комунистическа вла 
ст, която трябва да бъде мо 
ст между партизаните от Хъ 
рватско и комунистическите 
групи в България” (вероят
но е мислил за територията 
на Дърна трапа и Лужница), 
и продължава, че територия 
та около Лесковац е все о- 
ще „партизанска крепост и 
изглежда, че оттук се ръко
води с по-голямата част от 
партизанските отряди в юж
ната част на Сърбия”.

нето на първите южноморавски бригади, в състава 
действуваха пашите партизански отреди и групи, 
от нашите кванта по време на настъплението през Босна и 
Срем, ст този брей започваме да публикуваме документи за 
образуването на тезии бригади в южната част па нашата репу 
блика, които са поместени в сборника „СьРбид в народосво- 
бедителната борба” книга „Южна Сърбия”, написапа по събра 
пи материали и документи от Д-р Миливое Петрович.

рах, беше изморен. Неговите 
водачи вече не скриваха сво 
ята обърканост.и страх пред 
появата, която неразбираха. 
Немците казват, че четници 
те са виновни, защото не се 
държат към народа като па 
ртизаните. Недичевите нача 
лници се оплакват в докла
да си, че четниците били о- 
безкуражени. И още един не 
минуем процес носи това вр 
еме и този стадий иа борба 

открито и

половина 
на 1943 година освобо 
дителната борба в юж 
ната част на Сърбия, 

благодарение иа силния по
дем, прерастна в нови орга
низационни 
доха се големи подвижни во 
енки единици, които не бяха 
свързани с определени тере 
ни. Те извършваха 
задачи и действуваха на ши 
рок фронт. Това бяха регуля 
рни войски, бригади, които 
пролетта на 1944 година пре 
раснаха в дивизии, а през ля 
тото на същата година — в 
корпуси.

Обстоятелството, което на 
правиха възможно създава
нето на бригади в южната 
част на Сърбия, бяха на пър 
во място, правилната поли
тическа линия на партията 
и несломимоегта на нейната 
борба. В 1943 година нейни
те войски не можеше да сло 
ми нищо — никаква войска, 
никакъв терор, никакви тру 
дности и кгьки. Народът ве
че беше видял, че така хо 
рата могат да. се борят само 
за право дело. и че тази бор 
ба не може да се потуши. А 
неприятелът

рез втората

Главният щаб за Сърбия на Радан 1944 год. (виждат се: Петър 
Стамболич, Светозар Вукманович, Мома Маркович

форми Създа-
и др.

не. Белолии, Блаце, Бресто- 
вец и покрай железопътната 
линия от Гърделица до Ниш. 
като при това имаше части и 
в Долевац, Житораджа. Бой_ 
пик, Житни поток и Круша 
вац. Покрай тези части ко
мандата оа Първи български 
окупационнен корпус, нами
раща се в Нишка баня, с цел 
да се бори против партиза
ните на лявия бряг на Южна 
Морава, ашажира и други
те единици на корпуса, кои 
то се намираха в близките га 
рнизони. Българските воен
ни единици, които бяха вър 
за ни от партизанските отря
ди на левия бряг на Южна 
Морава възлизаха на около 
12.000 войници. Покрай тези 
български единици тези огря 
ди вързваха за себе си и гер 
мански части и то от 1. пои 
лицейски полк намиращ се в

Ниш. Лесковец, Прокупие И 
Крушевац.

Колко голямо значение еважни
придавал окупаторът на пар 
тизанската въоръжена борба 
по това време, най-добре се 
види от разположението и 
силата на неговите (военни 
части. В началото на 1943 го 
дина в територията на бивш 
лесковашко-топлишки окръг 
е била разместена 17. българ 
ска пехотна дивизия. Ударна 
та сила на тази дивизия се 
намираше в Прокупие а по- 
малки части ® Куршумлия, 
Блаце и по комуникациите 
от Прокупие до Куршумлия. 
в Лесковец и Лебане. През 
март 1943 година български
те окупационни войскови гру 

се смениха. На мястото 
на 17- дивизия пристигна 27 
дивизия и се разпореди в по- 

си част в Проку-

повече,та; все
без срам, цялата паплач на 
врага още по-здраво се гру 
пира в борбата против пар- 

„сръбските” до

От куизлинговските 
в борбата против партизани
те на тази територия 
ангажирани околийските Л 
окръжни отряди и други ча
сти на СДС, добровелчески-
те льотичевски единици и че 
тниците на Дража Михаило- 
вич и то: Расински и ТоплЯ 
чки корпус и корпусите на 
Горския щаб 110 — Ябланич 
ки. 1. и 2. косовски. Южно
моравски. Власински и Коз- 
ячки. За борба против парти 
заните в Ябланица и Топля 
Ча куизлинговците докарва 
ха свои единици и ат ДРУ111

сили

бяха
тизаните 
броволчески отряди с герма 
нците и четниците с българ 
ските фашисти, 
всички общо.

Комендантът на недичева- 
та държавна стража доклад
ваше по-това време на Не- 
дич. че Сръбската държавна 
стража е безсилна да се сп
рави с комунистите и е на
ставена ,.пред най-трудния 
проблем от както съществува’ 
защото „комунистите 
рат от всички страни”. Това 
го признаваше в докладите 
си и германският 
вие ® Оьрбия, генерал Фел-

А тогава

пи
нади-

голямата 
пие, а с по-малки части в 
Куршумлия. Лесковец, Леба

те краищд на Сърбия. 
1 гтйт пг -| •заповед-

(Следва)бе обзет от ст

; !ил_ги-ц-»г ■ • ~ - *



БРАТСТВО
. с -•_:

:Й- ... Щ
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР ПЕТРОВИЧ НЕГОШ ■Л\)

Велибор ГЛИГОРИЧ: ПОЕЗИЯТА ПА НЕГОШ
ГЛАС НА СВОБОДАТА 

И ЧОВЕШКА ДОБЛЕСТ
Негош е създавал епически 

произведения, - а и самият той, 
с одлата си личност, жизот и 
позив е влез-ьл в нсторическпя 
народен епос, изравнявайки се 
бе си като поет, владетел и чо 
век с трагичните и 'зитяжески 
дни на своя народ, с героизма 
му, легендарната история и те' 
Я<кото му ежедневие.. .

Пламик-ьт на неговата 
зия лу.мва, когато в света тя би 
за сродена с живота на народа 
я народния епос. Гениално се 
издига в ГОРСКИ ВЕНЕЦ. Ок 
рилена, долетяла в гнездото на 
орлите, на Ловчен. на внсочи 
ите. обвити със сурп скали, 
що се издигат направо 
звездите. Висините озаряват ме 
говата поезия...

Поетическата инстграция- чу 
дотворко пламнала в ГОРСКИ 
ВЕНЕЦ. Настъпил оня момент 
при великия поет. ксгато в не 
говото творчестзо се обединя 
ват и сляват в едно най-хуба
вите и най-вттсши свойстза на 
духа и в-цв величествения 
полет на инсгтттрапття- той ггпо- 
гозсЛзил с пелия си ошнтп-талетт 
глас с роеттгческоте си 
бо-кление и озарява не. ..

Поезията е върховен 
на Неготи. В нея

вотноводно и етическо 
ние. знаме- зия когото тя в часове на спири 

туални вдъховения и други фи 
лосовски аспекти търсила сми 
съД на живота и откривала ег 
зистенцията и човешкото битие 
във великото пространство под 
звездите, когато я изпълнява
ли безпокойни бдения и когато 
от марса се обеждали спасител 
ната светлина и слънцето 
човечността.

Величествено

В творчеството на Негош съ 
щетсвузат и нощи 
инспирация. Това

на висока 
е онази'нес

покойна нощ, национална и у- 
ннверсална, патриотическа и 
людска, на владиката Данило 
в увода на ГОРСКИ ВЕНЕЦ 
Нощ дълбока и тежко прохо
дима. Но Негош доживя поща 
да му бъде зелико поетическо 
озарение в онова скъпоценно 
стихотворение, орилянт в югос 
лазската лирика: „НОИ СКУЦ 
Л>А ВИ1ЕКА‘‘. Тържествотоупа 
поезията е в нея,

на
пое-

е Съединението 
на поета Негош със сзободолю 
бивата битка на неговия 
род. Лъчите на Негошевите фа 
кели ни изпращат в безсмърт
на светлина за поетическа ху
бост на душата и дялото в ГОР 
СКИ ВЕНЕЦ, конто живеят ме 
жду

на-

пролетната 
ззездна нощ.. . С това стихотво 
реппс, единствено любовпо

ке
към

нас и в нас, и зинат чл/ 
ваме многократно ехото на не 
говия глас, гласът на свобода
та и човешката доблест, кога
то нашият слух се докосне до 
туптежа на сърдцето на наша
та земя.

(Откъси от етлога ,,Поет, 
яз и мъченик’’)

из
поведание е написано с голямо 
поетическо одушевлемие и за_ 
Дълбоченост. Легендарната 
босг на Негош

ху-
е озарила и ця 

лата му поезия. Излъчвала с 
лъчи в потока на витнашата пос- , Петър Петрович Негош

гтт

Петър Петровия Негошосво-

ттлса л
я и— я-кттястял Името нц Негош 

най-великите 
югославска

е едно от 
имена в цялата 

литература, което 
се издига високо в сферите на 
не достижими великани. Дълбо
ко съдържателните и естетиче
ски качества на поезията 
притежаваща антична простра- 
ност и безгранична човечност 
философска мисъл и епическа 
широчина забулиха значението 
на Негош като историческа ли 
чност, като владетел. Тези из
вънредни качества на неговото 
литературно творчество го из
тъкнаха на престола на югосла 
вската литература, от където 
не слиза вече цяло столетие.

деж. Въпреки че 
млад, благодарение на талента 
и будността му, спечелената ку 
лтура, главно чрез самообразо- 
внаие, Негош сложил и здрави 
основи на черногорската 
жава,
власт, на която били подчинени 
есички племена, 
племенския партикуларизъм и 
своеволията на племенските во 
дачи. погрижил се за икономи
ческия и просветен напредък 
на Черна гора и прочие.

бил толкова той почнал да се занимава още 
от рано. Като десетгодишно де 
те той създал няколко хумори
стични стихотворения. Първи
те му творби притежават хара
ктеристиките на народната п&- 
сен. По присъствието на елеме 
нти от народното творчество, 
творчеството на Негош може 
да се раздели на два периода: 
първият обхваща периода дб 
1836 година, когато в творбите 
му се чувствуват елементи на 
народната песен, предмно зна- 
шката. и вторият — от 1836 го
дина до 1847 —- период през ко 
тйо създава най-съвършените 
си произведения. През този пе
риод той създава ..Луча микро 
козма”, .,Горски венец” и ,.Лъ- 
жецарят Шчепан Мали”.

гшятя чV га събпячи дин от неговите герои, че знае 
нещо повече от тях. То] често 
пътувал в чужбина два пъти в 
Русия, няколко пъти във Вие
на. в Италия, където се задър
жал сравнително дълго. Пъту- 
Еанията Му в чужбина — на и 
зток и на запад — разширява
ли оше повече Неговия кърго- 
зор. Благодарение на това, Не
гош преустройвал живота като 
същински реформатор не само 
в Цетине. но и в цяла Черна 
гора, защото онова, което пра- 
епл той било приемано от съна 
нирдците без каквото и било 
колебание.

Дверите на светлината, кои- 
т0 открехва Негош са най-лъче 
зарни в областта на литература 
та. С литературно творчества

зст-ки
земни ч чебегтп» •хятгу-юти. Т- е 
ва него т» 5'пт ч поп др-гт 
жестчо и релгтчтге на ноттола- 
та. Цялата е в ..смъртните и бе 
фсмъртии прелести”. Псетсктт- дъР-

организирал централнаму.
ит му дух в царството на пое- 
вията се устремява към слън
чева сзетлина.
То му ЛУЧА МИКРОКОЗМА за

ликвидирал

Произведение-

връшва на светлината над тъ 
мата. Невинните синове на при
родата нарича поклонници на Макар че пред него постоян

но се намирали тежки и сери
озни задачи като пред владетел 
той непрестнно обогатявал сво 
ите съвременници, че имал пра 
во да каже. както прави

слънцето. Луча е неговият 
лозен, духовен и поетичен во 
дач, слънцето е неговото най- 
висше поетично идеално.

мис

Именно затова чествуването 
150 годишнината от рождение
то му. получи характер 
мо на националното тържество 
на културно поле. -но на всеела 
вянско и всенародно тържест
во. В Белград и в Цетине бяха

и е_жи- не са-

Гостуване 
на радпо- певци 

от Белград
Михаило Лалич — пръв лауреат 

на Негошева наградапрочетени няколко доклада за 
творчеството и жизнения път 
на Негош. В Цетине пред най- 
изтъкнатите негошевисти. пред 
ставители на политическия, об 
ществен и кутурен живот на 
страната бе връчена и първата 
Негошева награда в нашата 
страна.

В съвременната югославска 
литература израстнаха някол
ко имена на даровити писате
ли,: кс|1ТО я обогатиха с нови 
произведения. Едно от тези и- 
Имена е Мих^йло Лалич, започ 
нал да се занимава с литерату 

■ра Още преди войната като сту 
Аент. За Лалич, както и за ия 
кои други наши прогресизни 
Писатели и поети, е характер
но, че между двете световни 
'войни, а особено в навечерието 
на Втората световна зойна. ли 
•гературиата му и революциом 
ната дейност се преплитат зза 
им но. По природа скромен, но 
твърде буден дух, трезвен ум 
и талантлив човек, той поема 
тежкия път на борец за справе 
длив човешки живот.

През 1935 година станал ско 
евец в Белград. Но революпио 
ииото му настроение не остана 
ло тайна. Бил арестувай нцкол 
ко пъти и подлаган на иайжее

токи изтезания- Обаче корави 
ят му дух никога не пуснал. 
Не съобщазал нищо от онова, 
което полицията търсила от не 
го. Премествали го от един друг 
затвор, прилагали над него ед 
нси1 след друго изтезание, но 
напразно. -Лишена от какъвто 
и да било доказен материал по 
лицията била принуждавана 
да го пусне па свобода.

След окупацията на Югосла 
вия Мпхайло Лалич тръгнал 
въз въоръжена борба заедно с. 
братята Иво Дола н Юрица Ри 
бар. Но наскоро пътцт ги раз
делил. Него отвел в Черна го
ра, където взима дейно учас
тие в борбата. През 1942 годи 
ма попада в плен и пптепппцио 
ней лагер, от където избягва п 
се присъединяла към гръцките; 
партизани, а сетне през Италия 
се завърща в родината — през 
октомври 1944 голина.

Литературното творчество на

Неотдавна в Босилеград го
стуваха певци от Белградската 
радио телевизия, със спектокъ- 
ла ..Весели коктейл”. Програма 
Та съдържаше народни забав
ни мелодии и хумор.

Белградчани обаче не успяха 
да овладеят чувствата на зрите 
лите, а напротив имаше момен
ти, когато те не без основание 
бяха недоволни. Може би всич 
Ко това се дължи на несполу- 
нивия избор на забавни и наро 
Дни мелидии (повечето от тях 
са твърде стари и вече ,смръз 
нали”).

Впрочем това ще бъде и у- 
Рок на организаторите да пове 
Д2т повече сметка, защото ясно 
пролича; че босилеградските 
зрители не са без вкус.

*

Петьр Петрович Негош е ро
ден 1813 година в село Негоши 
Черна гора. Понеже от края 
на ХУП век фамилията на Не 
гош давала на Черна гора чер
ковни старейшини, които съще 
временно управляли с чериотор 
ските племена, то през 1830 го
дина и Петър Петрович Негош 
се намерил пред тази задача. 
кат0 седемнадесетгодишен мла-Ст. Н.

.

Разговори за сътрудничество 

между югославските и български 

писатели

Мнханло Лалич

Лалич е сравнително обемно
то се състои от енда сбирка 
стихотворения — ,.Стази слобо 
де”, три сбирки разказки — 
„Извнднпца”, „Прзн спег”, ..На 
месеннии”, един пътепис — ,.У 
спут записано” и пет романа 
„.Сзадба”. ,,Зло просече” ..Рдс 
кпл‘', ..Лелейска гора” и ..Хай 
ка“. За преработеното издание 
па „Лелейска гора” той получи 
Негошева литературна награ
да.

От Известно време! в Югосла
вия пребивава делегация на Съ 
гоза на българските писатели 
възаглавеиа от подпредседате 
ля Младей Исаев. Членовете

Младен Исаев, критикът Нико 
лай Янков, генералния секретар 
на Съюза на българските писа 
тели и поетът Николай Зида

на делегацията вчера в Белград ров, а от югославска страна по 
водиха разговори с представи- етът Елаже Конески, предсе- 
тели на Съюза на югославски- дател на Съюза на югославски
те писатели За по-иататъшното те писатели, поетът Иван В. Ла 
сътрудничество между писате- I лич, генерален секретар ма Съ 
лите па двете страни. В разго- | гоза ма писателите. Александър 
ворите участвуваха поетът Вуч0 и Снииша Пауиовнч.

Счита се. че ..Хайка“ и ..Ле
лейска гора“ представляват би 
сера па нашата следвоенна ли 
тература.СЪВРЕМЕННО МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО



Злободневка

УСТАТА НА УЛИЦАТАКолоездачен пробег
Димитровград—Долна Невля—Димитровград Дори и да не ви се вярва, така е. Улицата е живо оьщв 

ство! Тя диша, живее, заспива, събужда се. гъмжи, остава пу
убедителен знак. чс наистина с жива.ста. радва се, в тава е

Свечерил ваше се, когато няколкото електрически лампи 
пръснаха бледожълта -светлина върху улицата на малкия 
градец Улицата се сепна събудена, заседна по пейките на тро 
тоарите или се притаи зад спуснатите пердета в тъмните ста_Витомир Христов победи
ички.На 15 септември тази година 

Но инициатива иа СОФК-а в Дп 
Ьштровград бе организиран ко 
лоездачен пробег Димитров- 

— Долна Нсюля — Димнт 
ровград иа дължина от 30 ки
лометра, в която заеха участие 
работници от ..Димитровград”. 
_,Градня\ ..Свобода1', ученици 
те. студенти и други състезате
ли.

Не задълго и двадесетина души — младежи и девойки, 
жените си, или без тях — започнаха да се

ни, които бодреха уморените 
колоездачи. На целта пръв при 
стигна Гогов, след него Спасе- 
нов, а след това Цветков, Хрнс

и умение в този вече забравен 
спорт в Димитровградско.

Още от старта пред Дома на 
културат в Димитровград, гру
па от няколко колоездачи ме 
жду конто Христов, Радойчиц, 
Спасенов и други наложиха пъ 
клен темп — возеха със ско
рост от над 30 км, в час. От 
Джонин мост ,по панагорппще 
то, един след друг, мнозина из 
оставаха...

Все пак. водещня Христов о. 
шс от първите километри успя 
да пристнгене 
Невля. Втор пристигна 
Спасенов. СлеД тях — цяла гру

След едночасовна почивка и 
закуска в Долна Невля — коло 
ездачите тръгнаха по обратен 
пт.т за Днмитрозграл.

По главната улица в града 
бяха наизлезли много гражла-

възрастни хора с
Ра~ Вървя и мисля как да убия скуката, когато гласът на У
лицата ме сепна;

— Х-ьм- мислиш, че не 
на среща. Вие младите все 
йки разправяте.

Поисках да кажа, но Улицата властно

тов и други.
Крайното класиране изглеж

да така: Витомир Христов из
мина 30 км. за 70 минути и 5 
секунди, Иван Спасенов, зае з- 
торо място за време от 71 ми
нута, Асен Гогов за 73, Милчо 
Колев за 73 и 15 с&к., Димитър 
Милчев за 75, Изан Василев за 
79, Рангел Милошез за 80. Дра 
голюб Радойчич за 83. Нико\в 
Цветков за 85, Лазар Петров за 
86 минути и ти.

От всичко 16 състезатели — 
3 се; отказаха докато останали 
те издържаха до края. На ко 
лоездачите, които заеха първо 
•зторо и трето място бяха раз 
делени награди.

зная накъде си тръгнал. Отиваш 
на среши ходите, за любов и дево

пресече мислите
ми. за всички, които се разхо-— Слушай ще ти разправям

обещай, че няма никому да казваш...ждат но първо ми
' И още не дал обещание тя продължи.
__ Виждаш ли оная ученичка и оня ученик. Мислиш, че

за поправителния. Не — за любов. Учениците вина 
любов, па дори и денем, когато застанат на у

В твърде интересна надпре
вара по неравния и 
твърде лош за колоездене път 
димитровградските колоездачи 
показаха максимум упоритост

на места
пръ'з в Долна 

Иван
разправят 
ги разпраЕЯт за 
лицата... замина. Сега е директорка 

наконтила. А само пре-А видя ли онази жена, дето 
и гледай само как се е накокорила и
ди година^б^ ®ег^1^ния двама учители. Мислиш, че разправят 
за учебното дело. Не, сега правят къщи. И мъжът и жената
на работа, па как да не правят.— ___ „ _ „

Забележили ония обшествеици. Горките, игьчат се Да из 
мислят какво ще говорят утре на заседанието. И само трупат

Щ пък оная домакиня, която одумовала онази другата за...
всички, които случайно

па.

Бележка

Със спортисти—без 
спорт

М. Андонов

Колоездачен излет на учениците до Тлъмино (И продължиха устата да разправят за 
заминаха пред очите й-)- -

Ще прекъсна, защото и вие сте слушали устата на ули
цата. И когато ви е одумвала, сигурно не сте съзнавали, че то
ва са уста иа хората. __

Трябва ли тогава да посоча начина как ще замълчат Ус 
тата на улицата?

Повод за настоящата бележка 
даде волейболната среща меж
ду отборите „Граничар” на гоо 
низона в Босилеград и „Сту
дент” в Босилеград. Една твър
де интересна и жива среща, ко 
ято накрая с нежеланите ин, 
циденти развали впечатление
то У зрителите.

Именно, на 15 т. м. бе зака- 
зан волейболен турнир, в който 
трябваше да вземат участие во 
лейболните отбори на икономи 
ческото училище, гимназията, 
студентите и армейците.

Поради слаба организация я- 
виха се три екипи (на армейци 
те, студентите и гимназията). 
Най-напред се срещнаха студен 
тите и армейците. Играта Още 
в първия сет бе твърде интере
сна. а по особена драматичност 
изпъкна третият, който завър
ши при резултата 17:15 за отбо 
Ра на армейците.

В четвъртия сет. в който не 
пролнчваше пълно надмощие 
нито от една страна, съдията 
направи няколко грешки, които 
костваха-станаха причина за бу 
рни разправии. След това. иг
рата прекъсна...

В случая не е интересно кой 
е започнал препирнята и обя
сненията. Въпросът се отнася 
до преподавателите по фискул- 
тура които също бяха на игра
та, а не пожелаха да съдят. Мо 
же би ще прозвучи като пара
докс но факт е, че онези, кои
то трябваше да бъдат органи
затори (впрочем от училище
то трябваше да настъпят две 
екипи) те дойдоха като обикно 
вени зрители, които искат да

Неотдавна учениците на Ико 
комическо училище и гимнази
ята организираха своеобразен 
излет. Група от двадесетина до 
тридесет ученика с велисопеди 
направиха ..разходка” до Долно 
Тлъмино, където се задържаха 
известно време.

Трябва да отбележим, че уче 
циците бяха пропратени с инте 
рее. лгобезнателност и недоумя 
взне от страна на гражданите, 
конто в това време се намира
ли е полето. Дългата редица ко

лоездачи (това е пръв излет от 
такъв род) особено бурно бяха 
поздравяваш! от малчуганите в 
селата, през които минаха.

Накрая да отбележим и това. 
че такива излети, освен 
жителнсто въздействие са от о | 
ще по-голяма полза, защото у- 3 
чениците сами отсраняват пов
редите и проявяват извънредно 
чувство на взаимопомощ и дру 
гарство.

осве_ Стефан Нжколов
Ф

Знаетели, че...

Слъни,ешо ни е йо-близко 

йрез зимаша
Ст. Н.

Състезания за купата на град Пирот

„Асеп Балкански44 загуби финалната среща
„Асен Балкански“—„Напредак“ (Извор) — 0:3 (0:1

...Слънцето ни е по-близко 
през зимата, огколкото през ля 
тото. но само в северното полу
кълбо. Зорницата е отдалечена 
от нас средно 148 милиона кило 
метра през зимата, а 152 милио 
на километра през летото. Пе
риодът на зимните месеци у 
нас отговаря на периода на ля 
тото. в южното полукълбо.

... Ако се съединят всички ве 
ни в нашето тяло, ще се полу 
чи една вена. чиято дължина 
ще е 56О.ОО0 километра.

... Когатр времето е тихо, пче 
лата лети с бързина от 29 кило 
метра в час.

...най-много месо в Европа се 
изразходва в Дания 
на глава от населението. Ислан 
дия ядат най-много риба — 
130 кгр на глава от население
то. Във Франция се ядат най- 
много овощия, и то не само в 
Европа, но и в света — 143 ки 
лограма. Рекорд в изяждането 
на картофи имат поляците — 
285 килограма годишно на все
ки жител.

...повече от половината насе 
ление з езета не е видяло сняг 
освен на снимка.

*Извор срещу когото загуби с 
3:0.

Въпреки че отборът на „Асен 
Балкански” успя да лойле до 
финалето в купата за освсбо.к

...според статистиката наумно 
г0 деца се раждат през март. а 
прил и май — 27%.

.. големината на ушите и носа 
се измени полека, но непрекъс
нато до късна старост. Така 
например средната дължина на 
ухото У мъжете между 25 и 26 
години е 66,3 милиметра, а У 
старите хора над 70 години — 
71,2 милиметра.

Дилп ггроагра дек I гте футбсК и -

ш

50075 кгр ... се счита, че има около 
сиви мечки, които сега живеят 
в България. Тъй като същест
вува опасност от тяхното пъл-

всено унищожаване, поради 
по- голямата експлоатация 
горите властите разглеждат е- 
дин план за създаване на резе 
рват и за забрана на ловенето 
на мечките-

на

се развлечат.
Изниква въпрос: нима тази 

тяхна извънучилищна дейност 
не е обществена дейност, каква 
то е да речем на един общес
твеник. И когато може да търси 
отговорност от обществените де 
йци за тяхната дейност не мо 
же ли да се потърси отговор
ност и от преподавателите по 
физкултура.

*
дението на град Пирот, мо не ус 
пя да го спечели.

Във финалната среща отбо
рът на ..Асен Балкански1' мамя 
ри твърде ожесточена Съпротч 
ва в отбора на „Напредък” о:

80стп нямаха зрели шансове, но 
и ония конто имаха, не успяха 
да използват. Гостите диктува
ха още от началото твърде жи 
ва и на моменти груба игра а 
през цялото време на която и- 
маха известно преимущество.

... охлюва имаме за на-бавно 
движещото се животно. Рекорд 
в Същност държи звезда. Тя се 
движи с бързина от 0,16 мили
метра в секунда, докато охлю
ва за една секунда 
0,9 милиметра.

... орелът може да живее 
години. обикновената костеНУ 
рка 1000. гигантската костенур 
ка 200 години, слонът в плени 
чество 80 до 100 години, а сло 
нът на свобода 150-—200 годин» 
тигърът само 11 до 19 години-

Ст. Н. изминава

БАИ ОНЗИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВКъде е Киро-на кирия

-


