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Плодотворни разговориПосещението на йрезиденЛата Пакистан Аюб Кан д Югославия

Югославия и Гвинея 

и занапред ще полагаш 

усилия за осигуряването 

на мира в светя

Считаме, че всеобщото разо 

ръжаваие е необходимост за 

съвременния свят
След това президентът 

Аюб Кан произнесе кратко 
приветствено слово в което 
обърщайки се към прези
дента Тито между другото 
каза:

„Макър, че това е първо 
посещение на ръководител 
на пакистанската държава 
във Вашата страна, Вие и 
Вашите велики народи не 
сте ни непознати. Ние зна
ем за Вашата героична бор 
ба за свобода под Вашето 
храбро и мъдро ръковод- 
стео. Ние знаем за извън
редния прогрес, който Ва
шата страна направи през 
последните 15 години и зна 
ем за неуморните усилия, 
които Вие, господин прези 
дент, лично полагате за за
пазването на мира в света, 
за щастието и просперите
та на всички народи”...

По пътя от аеро-гарата 
до Белградпрезидентът на 
Пакистан бе най-сърдечно 
приветствуван от хиляди 
белграждани. 
президентът Тито даде тър 
жествен обед в част на пре 
зидеята Аюб Кан и съпро 
вождащите го лица По вре 
ме на обеда двамата прези
денти размениха поздрави
телни речи.

По покана на президента 
на ФНРЮ Йосип Броз Ти
то на 13 януари пристигна

народите намежду които и народа на 
Пакистан. Изтъквайки осъ 
ществените резултати в 
двустранните 
между Пакистан и Югосла 
вия и особено резултатите 
на икономическото поле, 
президентът Тито каза, че 
развитието на отношения
та между двете страни по
казва, че е възможно да се 
осъществи градивно сътру 
дничество без оглед на раз 
личията в обществените си 
стеми и във възгледите по 
отделни международни въ 
проси, под условие взаим
но да се зачитат принципи 
те на независимостта, рав
ноправието и на невмеша- 
телство във вътрешните ра 
боти.

Говорейки по въпроса за 
международното положе
ние, президентът Тито под 
черта, че предизвиква гол
яма загриженост влошава
нето на международното пе 
ложение, и особено изостр
янето на отношенията ме
жду великите сили, защо- 
то това сериозно заплаши 
усилията да се пристъпи 
към разрешаването на меж 
дународните проблеми по 
пътя на преговорите и спо 
разумението и отново съ
живи тенденцията по пътя 
на опирането на силата да 
се изнудят едностранчиви 
решения. Считам, че съжи 
вяването на такива тенден 
ции е опасно, което показ
ва и опита от миналата го 
дина. Този опит показва, 
че великите сили нито мо 
гат, нито трябва сами да ре 
шават за съдбата на цяло
то човечество.

Спирайки се на въпроса 
за колониализма, президен 
път Тито подчерта, че опи
тите за спиране на процеса 
на освобождението на на
родите, които все още.се на 
мират под колониално роб 
ство или опитите 
всбодените стоани чрез вме 
шателство отвън отново да 
се направят зависими, вна 
сят елементи на нестабил-

вото между 
двете страни.

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА 
АЮБ КАН

отношения

В отговор на приветстве
ната реч на президента Ти
то, президентът на Пакис
тан Аюб Кан изказа благо 
дарност за топлите думи и 
чувства отправени от пре
зидента Тито към неговата

I 1

страна и народ.
Говорейки за външнатаШ' :Л-.

политика на Пакистан, той 
подчерта, че неговото пра 
вителство се стреми 
сърдечни отношения с вси 
чки страни и че е готово да 
сътрудничи за подобряване 
на международното прияте 
лство и хармония.

„Поради това, продължи 
президентът Аюб Кан, ще 
забележите господин прези 
дент, че нашите цели всъ
щност са същи, макар, че 
може би съществува разли 
ка в нашите

'I чг 1 КЪМ
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Президентът Аюб Кан

на тридневно официално 
посещение в нашата стра
на президентът на Пакис
тан Аюб Кан. Да посрещ
нат високия гост от далеч- - 
ния, но приятелски нам Па 
нистан на аеро-гарата в Ба 
тайница бяха дошли прези 
деятът Тито, председател 
ят на Съюзната народна 
скупщина Петар Стамбо- 
лич, заместник-председате
лите на Съюзното изпълни 
телно вече Едвард Кардел 
Алексндар Ранкович и 
Миялко Тодорович, предсе 
дателя на Народната скуп
щина на Сърбия Йован Ве 
селинов, държавният сек
ретар на външните работи 
Коча Попович и държав
ният секретар на народна
та отбрана Иван Гошняк.

При посрещението на пре 
зидента Аюб Кан присът- 
ствуваха и шефове и чле
нове на дипломатическите 
мисии и група югославски 
и чуждестранни журналис

възгледи по 
отделни международни въ
проси. Ние напълно сттодел 
яме Вашата

Президентите Тито и Секу ТуреСлед това

По покана на президента 
на Федеративната народна 
република Югославия Йо
сип Броз Тито от 6 до 11 яну 
ари 1961 година се намира
ше на официално посеще
ние в Югославия президен 
тьт на Република Гвинея 
Секу Туре.

По време на своето пре
биваване президентът Се
ку Туре и неговите сътруд 
ници посетиха освен Бел
град още Любляна, Загреб 
и Светозарево.

Това посещение даде въз 
можнсст на президентите 
да разменят мнения по ак- 
туалните и важни пробле
ми в областта на междуна
родната политика и да раз 
гледат възможностите за 
по-нататъшно разширява
не и подобряване на сътру 
дничеството между техни
те страни.

Президентът Тито 
зидентът Секу Туре изра
зиха своята твърда реши
мост да положат най-голе- 
ми усилия »а осигуряване
то на мира в света и за по
добряването на междунаро 
дните отношеня.

дства и подходяща легална 
основа.

Двамата президенти осъ 
ждат след това упоритото 
настояване ка Франция да 
наложи със сила решение
то на алжирския проблем.

В комюникето за разгово 
рите двамата президенти 
приветствуват факта, че го 
лям брой африкански стра 
ни са получили независи
мост, което 
значителна крачка по пътя 
на окончателното ссвобож 
дение на Африка от коло
ниализма.

загриженост 
поради положението в Кон 
го и Лаос. Ние вярваме съ
що така. че колониализмът 
във всички негови 
било класически

видове,
или модер 

самони, представлява не 
опасност за мира, но и пов 
реда на хумаността. Ние бе 
резервно и категорически о 
съждаме колониализма...

Както и Вие,

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА 
ТИТО

В своята поздравителна 
реч президентът Тито след 
като пожела на високите 
гости приятно пребиваване 
в нашата 
другото изтъкна, че наро
дите и правителството на 
Югославия с удовол
ствие приветствуваха и под 
крепят процеса на освобо
ждаването на зависимите 
народи от Азия и Африка,

и ние напъ 
лно съзнаваме унищожава 
Щата мощ на съвременното 
оръжие и считаме, че разо 
ръжаването представлява 
иператив за запазването на 
мира. Ние отдаваме 
така голямо значение 
браната на ядреното 
нсие и на прекъсването 
тите с това

представлява

страна, между

‘

също 
на за Изострянето на положе- 

в Лаос е пряка пос
ледица от погазването на 
духа на женевските спора
зумения—считат 
президенти. Увеличаването 
на напрежението превръщ 
тази страна в арена на въ 
трешни борби и опасно за
плашва мира в този регион 
и света изобщо.

Двамата

нието
сръ-
опи

оръжие. Ние 
сме настоявале и ще наето 
•явамв да. сб

ти. двамата

ликвидира на
пълно тази смъртна опас- 
ност затоку ос- .човечеството”...

На края на своятаI Онф&юхдги Ъшо-вггв , Заииага €901. ПОЗ-
дравителна реч президен
тът Аюб Кан

и пре
говори за въ

трешното положение 
го в ата страна.

Същия ден 
почнаха

в не- президенти са 
съгласни и по отношение 
вредата и пряката опасност 
за световния

ност и могат да доведат до 
избухването на междунаро след обед за- 

първите югослав-дни Еоенни стълкновения. 
Ние сме дълбоко мир, която 

предизвиква надпреварата 
във въоръжаването. Те осъ 
ждат всяко нарушаване на 
същесвуващия мораториум 
а специално опитите 
Франция

ско-пакистански 
ски разговори.

загоиже- 
поради положението, 

настъпиво в Конто и Лаос.
Бих желал отделно да се 

спра на въггооса за лавопъ 
жаването. кя.яа по-нататък 
президента Тито, тъй като 
неговото оазпеггтавяне е от

политиче-ни

Особена загриженост пре 
положението вБиографията на 

президента Аюб Кан
дизвиква 
Конго — се казва в комю
никето—където се касае за 
най-грубо вмешателство на 
империалистическите и ко

на
Тор1о 1аЬУа1 1и.)еп1 па 4вз1т1с1 

еосПпе 1 игийи.1от
на африканска

Се0верго™.а 
крайгранична провинция на 
иогдия, която управляваха Ан
гличаните. Завърщил е 'про/ гу 

мюсюлмански университет
в Алигарах. Военно образова
ние получил в английското во 
еино училище Санщхурст. За- 
офнцор е възгпроведен 1928 го 
дина.

земя. . ■ро^ойогт N0^6 1001. 
паЦзо! 1е «а изр1еЪе и уа4вт Специално внимание е от 

делно на разглеждането на 
досегашното развитие и въ 
зможности за

/ съществено значение за за 
пазването на мира. Ние ечи 
таме, че общото и 
разоръжване е необходимо 
ст на съвременния срят.Пре 
зидентът Тито изтъкна съ
що така и необходимостта 
от забрана на опитите е я- 
дрено и водородно оръжие.

На края президентът Ти
то вдигна тост за щастие и 
благосъстояние на пакиста 
нския народ, за приятелст-

лониални сили във вътре
шните рабсти на тази аф
риканска страна. Морална 
отговорност за това носят и 
ООН, защото онова,

гаЛи

ПЪЛНО
по-нататъ- 

шно укрепване на двустра 
ните
ФНРЮ и Република Гви
нея. Двамата президенти с 
удоволствие констатират, 
че приятелството, взаимно 
то сътрудничество между 
народите на двете страни 
са достигнали високо рав
нище.

тия
което

се случва в Конго е в раз
рез с Устава на ООН

отношения между

и ре- 
за сизолюциите на Съвета 

гурност. А за истинско при 
ложение на 
на ООН Мисията на светов

По време на войната, гтрези 
Щентът Аюб Кан е бнл на фро 
нта в 'Бирма като комендант на

Редакцията на „Братство” честити Новата година на 
другаря Тито от името на читателите си и от свое име. По 
този случай любимият ни водач благодари за честитката п 
ни изпрати своите пожелания за успех.

резолюциите

ната организация в Конто 
разполага с достатъчно сре(Следва на 2 стр.)
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БУРНИ ДНИ В КОНГО Референдумът в Алжир

В сянката на осемстотин хиляди
френски щиковеНемирният Конго прежи 

вя още един бурен ден. То 
зи хгьт събитията са свър-

Оьобщението за бунта г. 
тисвилския гарнизон и за 
освобождаването н Лумум- 
ба предизвикало силно въл 
некие сред превържениди- 
те на Мобуту и Касавубу, 
така не те веднага замина- 

за Тисвил за да устаног 
ят ред. Същия ден бунтът 
бил потушен, а 'Лумумба 
върнат в затвора. Спорел 
едно друго съобщение, ми
нистър-председателят Лу
мумба отказал да води про 
гсвсри с КасаЕубу. Той с 
заявил, че от военния ла
гер Тесвил ще излезе само 
като лагелен и официален 
представител на конгоанс- 
кото правителство.

Бунът в тисвилския гар
низон ясно отразява неста
билността на политическо
то положение в Леополд- 
двил. по-специално нестаби 
лността на влассдържците 
в столицата на Конго.

Само няколко дни след 
бунта в Тисвил се появи 
искането на Касавубу и на 
Мобутовските комисари за 
сменяването на шефа на 
мисията на ООН в Конго 
Даял. Тоей искане е нов 
опит начело на мисията на 
Обединените нации да се 
поставят хора, които да 
насочат действията на 
ООН в тази страна в полза 
на чуждите интереси и нео 
кслс-ниалистичните сили. 
Като е известно Даял на 
няколко пъти обърщаше 
внимание на генералния се 
кретар на ООН Хамарп елд 
за хода на събитията в Ко 
нго. •'■->■ ■ -

Той почесваше напълно 
незаконното положение на 
Мсбуту и същевременно по

сочваше кьдо са източници 
те на кризаг. в Конго.

Интересно е че решение 
то на Касавубу дойде са
мо няколко дни след от
пътуването на Хамаршел 
от Леополдвил и неговиае 
разговори с Касавубу.

Това искане на Касавубу 
и Мобуту дойде почти в мо 
мента когато Хамаршелд 
докладваше пред Съвета за 
сигурност’ на своите разго
вори е Касавубу. С г.петът 
за сигурност по инициати
ва на СССР, кой знае по
кой път вече, разисква но 
сериозното по то кение в 
Конго и за вмешателството 
на Белгия въз вътрешните 
работи на Конго. И този 
път не беше взето никакво 
решение. Съветът за еигур 
ност отхвърли резолюция
та на Цейлон, Либерия и 
ОАР с която се искаше бе 
лгийското правителство 
„веднага да прекъсио вся 
ко действие против Репуб
лика Конго” и ..веднага 
да се отегли це
лият белгийски военен и по 
мощен военен персонал.” 
Резолюцията също така пр 
едпслагаше на Общото Съ
брание да „разгледа действ 
ието на Белгия като псвре 
да па попечител:чия ман
дат за територията Руанда- 
Урунди”.

На края, след обявяване
то на резултатите от гласу 
ването съветският предста
вител Зсрин отново е взел 
думата и заявил, че отрица 
телният изход от гласуване 
то задължава пр . въпроса 
за Конго да се разисква в 
Общото събрание на Обеди 
нените нации.

мсряиат да проведат Де Гол и 
неговото правителство, поли
тика която никога досега не 
е ясно формулирана. Генерал 
Де 1нл досега предлагаше са- 

<гнева, което той нарече 
„с.пф на .храбрите” т. е. п)Р«Два 
рителгоо преустановяване на о 
гъна, в рамките «а което въз- 
стаииците би сложили оръжие 
то, както и самоопределение 
на алжирското население в ра 
мките на трите възможности: 
пълно включване «а Алжир 
във Франция, създаване на 
.,алжирски Алжир”, тясчо свъ 
р?ан'г Франция и независим 
Алжир.

С оглед на опитите, получе 
рефе- | ни от шестогодишната война 

ренщум от 1958 гонила, състо за 'независимост, временното 
ял се във Франция, нейните алжирско правителство отдвъ 
владелия и Алжир. Този лът рли „мира на храбрите”, защо
гласоподавателите трябваше то той би могъл да означава

От 6 до 8 януари във Фран
ция и Алжир бе проведен ре
ферендум за самоопределение 
то на Алжир. Още на първия 
де>ч, във вътрешността на Ал
жир избухнаха демонстрации 
н метежи. В Сетиф, когато ма 
сито бяха повс/деии към у.р-ни-

сети от населението, а за 
говата политика гласуваха съ
що толкова избиратели. Резу.г 
татите от референдума показ', 
ват, че - .във Франция на Де 
Гол отказаха доверието тав- 
но крайната левица, на първо 
място Комунистическата пар- 
тия, и малък брой избиратели, 
които обикновено гласуват за 
крайната колочиалистическа 
десница. В Алжир голяма част 
деейи и колониалистичеоки 
настроени Европейци гласува
ха против политиката на Ле 
Гол. шгакато болшинството от 
алжирското население се въз
държа от гласуване въпреки 
терора и заплашванията. И- 
менно така, както искаха Фроц 
тът за национално оовобожде 
ние и временното правителст
во яа Алжирската република.

Резултатите 'от референду
ма ясно показаха и на самия 
френски народ неминуемостта 
<от опирането на тази страшна 
'зойяа и от търсене на нови ре 
тения заедно с Алжирците и 
против 'ония части от френско 
то общество, които са заинте
ресовани от запазването на 
Алжир като френско владение 
по каквато и да е цегча. А тази 
цена е прекадено скъпа — за 
шест години 200.000 живота от 
едната и другата страна.

.пи МО

те, от един път се развяло зна 
мето на ФЛН. В стълкновение 
то с войската имало 1 убит и 
петима ранени. В останалите 
градове на Алжир — Оран, Ге 
па и ,др. също избухнали де
монстрации. Както съобщават 
чуждестраните агенции, рефе
рендумът е проведен с уча
стието и пол. пастора па 800,000 
френски тимове.

Това е втори
'

по ред

ПАТРИС ЛУМУМБА 
зани с ТисЕел и военния 
лагер Харди, недалеч от то 
зи град, където в начлото 
!на декември полковник Мо 
буто затвори председателя 
на конгоанското правител
ство Патрис Ломумба.

На 13 януари във воен
ния гарнизон е дошло до 
бунт. По време на метежи
те министър-председатели 
ятЛумумба по едно , време 
бил освободен, но по-късно 
стноео бил арестуван. Спо
ред официалните съобще
ния от Конго, войниците от 
тисвилския гарнизон са на
паднали своите офицери и 
освободили Лумумба. Като 
главна причина за бунта се 
привежда недоволството 
на войниците поради низки 
те заплати.

Капитан Конг Ле, коман 
дувашият войските на за
конното правителство на 
Лаос, е заяавил, че е съгла 
сен да води преговори за 
сключване на мир с принц 
Бун Ум при условие Бун 
Ум предварително да под
несе остаЕка.

ЩиксЕе пред избирателните урни в Алжир

' яа дадат отговор на въпрос, 
който, «е беше поставен съв-. 
сом ясно и определен». Те тря 
бваше. па отговорят с .,да” и- 
ли ';'.не" за .политиката, която 
по отношение «а Алжир възна

и капитулация. То не можа да 
приеме и самоопределението, 
което предлагаше Франция, за 
щото вече няма доверие в нея. 
За осъществяването на ттрава 
та на алжирския нарои, «а са
моопределение то искаше по- 

■ сигурни междунагродни гаран
ции.

/Референдумът е проведен 
във всички окръзи на Фран
ция. Той даде болшинство на 
Генерал Де Гол. Отзивът на 
избирателите беше значител
но .по-малък, отколкото преди 
яве години.

Във Франция две трети гла
суваха ,,да”.

В самия Алжир се въздър
жаха от гласуване четири де-

Биографияша на
Президента Аю5 'Кан

(Продължение от 1стр.)
баталйон. Олед войната, а осо 
бено след създаването на сво
боден и независим (Пакистан, 
той прави хубава военна ка)Рн 
ера. Когато през 1951 година 
бива повишен в чин генерал и I 

1 наименуван за пръв 'комен
дант на 'пакистанските сили, 
предприема редица .мероприя
тия за реергаизация на армия
та и за повдигането й на рав
нището на съвременна армия. 
От октомври 1954 година до а- 
вгуст 1955 помина е бил мини 
стър на отбраната.

Слей държавния удар от 8 
октомври 1958 година е на им е 
чуван за 'Главен изпълнител; 
на извънредното положение, а 
на 27 октомври поема длъжно 
стта президент на Пакистан. 
Една година по-късно 
Кан става фелдмаршал. На из 
борите през февруари минала 
та година Пакистанците потвъ 
рдиха на именуванието на Аюб 
Кан за президент на Републи
ката.

©

АЛБАЯСКИ ШПМОНЩН 
ОС ЪДЕН НА ТРИ ГОДИНИ И А. 

МЕСЕЦА ЗАТВОР

В интервюто със специал 
ния коресподент на вест
ник „Политика”, президен 
тът на Еквадор — Хозе Ма 
рия Веласко Ибара е зая
вил. че Еквадор желае да 
се развиват търговския и 
дипломатически отношени- 
я с Югославия. Той е доба
ви, че Еквадор разполага 
с богати продукти които мо 
гат да намерят пласмент на 
югославския пазар и че Ю 
гославия разполага с про
мишлени стоки необходи
ми на Еквадор.

г

О

• . ' • > . - (
но .границата и се предал на Дадени на албаноките власти, 
албанските власти, защото за
връщайки се напълно пиян в 
кшци

На подсъдимата скамейка 
пред окър;юния съд в Охрид 
неотдавна се намери албански
ят шпионин Мустафа Лена, би 
шии учител тат Оружката общ- 
нал, за опит «а убийство, неле 
галию минаване през държав
ната граница и за сътрудни
чество с албанската разузнава 
телна служба. Обвиненият на
пълно призна своето провине
ние за тези дела. След изнася 
нето на доказателствата и от
браната, съдЪт осъди Муста
фа Лена на три години и два 
месеца, строг тъмничен затвор. 
Такова меко наказание съиТт 
изрече, имайки пред вид приз
нанието на обвинения и него- 
Ьото разкайваме.

На 28 юни миналата година 
Мустафа Лена минал нелегал-

за .да отгопа;рят за престъпяе- 
нията си. Но случаят с .Муста
фа Лена ясно показва, че ал
банските власти не нравят то
ва, което правим Югославия.

стрелял с лювдджнйска 
пушка но чичо си и омятая, че 
го е о^ил. За да избегне отго
ворността за убийството, той 
избягал в Албания. Това прес
тъпление той не скрил и пред 
албанските власти. Обаче те 
не обърнали внимание 

Признанието му. Веднага прис
тъпили

ПОСЛЕДНИ НОВИНИна

.ким тцриготовленията
Президентът Аюб Кан 

отйъшувал из 
Югославия

Вчера преди обед завър
ши тридневното официал
но посещение на президен
та на Пакистанската репуб 
лика Аюб Кан. На аеро га
рата в Батайница високия 
гост бе изпратен от прези
дента Тито, Петар Стамбо- 
лич, Едвард Кардел, Алек
сандър Раякович и други 
държавни ръководители.

След завръшването на о- 
фициалното посещение е 
публикувано съвместно ко
мюнике за югославско-па
кистанските разговори.

му за шпионаж против социа
листическа Югославия. Орга
ните па албанската разузнава
телна служба казали на Лена, 
че за него няма място в Алба1- 
ния като- учител ни като ра- 
боплгк. Акта приеме 
редица шпионски задачи и се 
върне в Албания едвам тогава 
ще му дадат правото на албаи 
оки пржданин — да може учи- 
телствува и следва, че ще пре 
ведат семейството му в Алба
ния ипР- Мустафа Лена се сЪ 
рласил с това. Обаче като ми- 

албанското-югославската

която могат да се съгледат 
възможностите за миролю
биво решение по пътя на 
преговори. Тази възмож
ност обаче може да бъде ко 
мпрометирана от френски 
те опити да се наложи на 
Алжир нов статус”.

Аюб О
Освободителният фронт 

на Алжир-ФЛН- поискал 
от всички Алжирци да бо 
йкотират новите институци 
ии, които трябва да бъдат 
образувани в рамките на а- 
лжирската политика 
президента Де Гол.

изпълни

наСТАЧКАТА В БЕЛГИЯ 
ПРОДЪЛЖАВА

оКал
граница узнал, че не е Ьъл чи
чо си и веднага се 1федал на

Представител на белгий
ското правителство е зая
вил, че болшинството от ра 
ботниците. които

Както съобщава Ройтер 
от Тунис, тук е завършено 
заседанието на 
ното алжирско правителс
тво. На заседанието е раз- 
ис ван въпроса за бъдещи 
те действия на временното 
алжирско правителство сл
ед френския референдум 
за алжирската 
на Де Гол.

органите на нашата народна 
власт. са учас

твували в двадесетосемдне 
вната стачка, са се завърна 

на работа. Това съобще 
,ние обаче, според чужде
странните агенции, се отна
ся главно до Тландия, дока 
то стачката във Валония

времен-

И случаят с Мустафа Лена 
говори .колко низко са се спу
снали албанските власти & не
приятелската си дейност про 
тив социалистическа Югосла
вия. За тази дейност албанска
та разузнавателна служба ан
гажира и такива елементи, ко
нто познава само като убийци.

ли

ВРЕМЕННОТО АЛЖИР
СКО ПРАВИТЕЛСТВО ГО 
ТОВО ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕ

ГОВОРИ С ФРАНЦИЯ
политика

все още продължава.
Временното 

правителство е съобщило, 
че е готово да започне пре 
говори с френското прави
телство под условие „на 
свободно допитване до ал
жирския наред”.

„Алжирският проблем — 
се добавя в съобщението — 
е навлязъл в оная фаза, в

Оалжирско
Както съобщават Асоши 

етед прес и Ройтер прави
телството е предупредило, 
че ще уволни всички работ 
ници и служащи, заети в 
държавните и обществени 
служби, ако не се 

. нат на работа.

Обаче албанските тгресътпни
Агенция Франс прес съ

общава, че революционият 
съд в Хавана е осъдил 15 
души обвинени з активност 
против сегашния революци 
онен строй в Куба. Шест 
души са осъдени на 30 го
дини затвор, а останалите 
на 20 години затвор.

цн Усеин Джамаил Дама и Аб 
дула Рамазан Рахи, които ми
налата година бяха извърши
ли в Албания три убийства, 
след бягството им е Югосла
вия, не можаха да получат а- 

нашата страна. Тези пре 
бяха вирнати и пре-

зил в 
сгъпкицн

завър-
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БОСИЛЕГРАДПред изборите в първичните организации на СКС
Всеки двадесети гра 

нсданин в органите на 

самоуправлението
ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР Е ПО-СИЛЕН ОТ 

ДУМИТЕ — ТОВА Е ДЕЛО
Тези дан и първичните ор 

ганизации на СКС в Димитров 
градско
предизборни партийни събра
ния, на които членовете на Съ 
юза обсъждат досегашната ра 
бота, набелязват нови 
и се подготвят за изборните 
събрания, на които ше избе
рат нови ръководства в първи 
чните 01Рганизацин.

Предизборните събрания о- 
иоичателно завършват утре— 
18 януари, а няколко дни след 
това ще зап->^"> "'юизвежда-

бваше да направят това.
Покрй това в по-малките пъ 

рвични организации не всяко
га се е реагирало на време по 
различни обществени въпроси 
а значителна част от членове
те на Съюза все още недоста
тъчно обрщат внимание на сво 
ето идейно и политическо из
граждане”.

собни кадри, които в новите 
.условия, между вече прекаде
ните, по-стари членове, бързо 
ще се изишпчат що равнището 
на самоотвержени комунисти 
и борци за социалистическото 
изграждане на страната ни.

организации и по отношение 
Идеологическо - политическата
работа. Един широк размах по 
лучи гтроучаването «а конгрес 
иите материали от Петия кон
грес на ССРНЮ, книгата на 
другаря Карцер ,.Социализмът 
и войната”. Още. по-усриио за 
почна проучаването на неот
давнашното експюзе иа дру
гаря Тито в Съюзната народ
на скупщина, в което се очер 
та пат бъдещите задачи на вси 
чки «аши хора и -мястото им в 
новата велика битка за все
странен възход на социалисти 
ческата «и родина.

Като към това се прибави 
че нашите хора винаги са запо 
знати с всички мероприятия и 
насоки на развитието в кому
ната — успехът е съвсем ком 
плектеи.

Разбира се, Съюза на кому
нистите представлява авангар
дна сила и 'в -културно-тгросве 
тната работа. Особено- младе
жите, членове на Съюза на ко 
мунистите. бяха тия, които во. 
доха и 'мобилизираха младежи 
та за организиране на идейно 
и 'Х(уи.ожесгвен© издържана ку
лтурно-просветна активност.

министРацията, което не съ' 
основното

В развитието и продъл- \ 
бочаването на социалисти
ческата демокрация в Бо- 
силеградско са постигнати 
завидни успехи. Все по-ши 
рокото участие на гражда
ните в решаването на теку 
щите икономически и об
ществени проблеми в кому 

главните

ответствува на 
съдържание на нашата со
циалистическа система. О-

се провеждат

ще по-лошо е явлението, 
че някои от членовете на 
органите на общественото 
и работническо самоуправ
ление са били пасивни на 
заседанията на съответни
те органи, което също така 
дава отрицателни последи-

задачи

За ролята на Съюза 
■а комунистите:

За предстоящите 
задачи:

ната е една от 
характеристики на общест 
вено-политическата дейно
ст. Всеки двадесети гражда 
нин в Босилеградско уча
ствува чрез различните уп 
равителни и самоуправите 
лни институции в решава
нето на местните стопански

.Здравата връзка с общес
твено-политическите организа 
ции, с професионалните друм;е 
ства и сдружения е допринес
ла ммосо не са!мо за численото 
|уведичение на Съюза, по и за 
издигането «а престижа му на 
още по-висока степен. Още по 
вече порасна престижът на 
Съюза ага комунистите от то
ва, че членството му бе във 
в всичките акции по селата, в 
праша и ® предприятията.

■В селата най-много съдруж
ници и най-нламевни агитато
ри за производствено Сътруд 
ничество с кооперациите бяха 
членовете на Съюза на кому 
листите. В -предприятията, ка
то например в „Циле”, «самуни, 
стите -поведоха кората от тру 
довия колектив на доброволна 
работа, за о-кснчателното при 
вършване «а новите гтроизвод 

| отвени хали. Изобщо членове
те ага Съюза във всичките -на- 
чинення и акции бяха всред хо 
рата от ССРН, -всред младеж
та. работеха, и с своето актив 
но участие и -работа вдъхноз 
яваха хората да постират -още 
-по-големи успехи. Много гари 
мери има за това: есенната се 
нтба завърши навреме и пла
нът се преизпълни. От запла- 
(нгуваните 419 хектара с висо- 
кодоби-вна пшеница се засяха 
494 хектара, а договорите за 
производствено съдружие ме 
жду частните стопани и коопе 
рациите за производство на 
хибридна царевица са вече из 
пълнени. Още по голяма е за
слугата на членовете на Съю
за тю селските райсни, че те с 
личен пример допрннесохт мно 
Го аз окончателното тръгване 
по линията на производствено 

■ районизиране на комуната.
Комунистите допринесоха 

много за успешното -мерини- 
зиране на -свцете във ония ра 
йони, където овцевъдството 
трябва да бъде основен отра
съл. Те са и примерни овцевъ 
ди, и примерни бо-рци за пове 
че фуражни храни. В овощар- 
ските райони положението е 
също. Навсякъде по селата зе
меделският производител — 
член на Съюза на комунисти
те — е ценен като примерен 
стопанин, борещ се за висока 
производителност.”

Засилена идеологиче
ско-политическа 

работя:
,Де с по-малко успехи и зли 

зат на изборите първичните

.^Изпълнението на новия пе- 
тпгодишен план е безпорно пй 
рвата задача. Особено изпъл
нението на общинския перс-пек 
тивен план трябва да върви 
беззастои, защото в тези пет 
години, които стоят пред нас 
ще донесат окончателното и- 
к-ономическ-о -оформяване на на 
шата комуна, която трябва да 
стане значително развита в 
промишлено и селскостопан
ско отношение.

ци.
И най-сетне да посочим 

и явлението на пренабре- 
гаваяе на органите на об
щественото и работническо 
самоуправление от страна 
на някои ръководители на 
предприятията или упра
вителните органи. Макар и 
рядко, но все пак има слу
чаи, кс.ито не могат да се 
отличнат. Така например 
общинският народен отбор 
на едно от своите заседа
ния формирал режийска 
комисия, която да решава 
всички въпроси по жилищ 
ното строителство. Но до 
кРая на декември не била 
свикана на заседание. До
ри и председателя на тази 
комисия не е консултиран 
или осведомен за начина
нията които били предпри
емани ст името- на тези ко 
мисия, макар да са израз
ходвани значителни мате
риални средства.

Или да вземам случая в 
комуналното предприятие 
„Услуга” (чиито усилия и- 
наче са за похвала), което 
има своя персонална коми
сия, но вместо тя да реша
ва дали някой от работни 
ците трябва да се увсцтни 
или да се назначи някой 
Работник или служащ — 
тези въпроси повече е ре
шавал директорът на пре
дприятието.

комунални, културни, здра 
вни и други проблеми. По
вече от 1050 граждани са 
членове на различните ор
гани на общественото и ра 
ботническо самоуправле
ние в комуната. В този 
брой не влизат активисти
те и ръководителите на по 
литическите организации, 
които също така, като чле 
нове или Ръководители на 
различните органи на ра
ботническото и обществено 
самоуправление, участву
ват в работата на съответ
ните органи. В съветите на 
общинския народен отбор 
участвуват 48 граждани, в 
местните отбори 290 и тн. 
Само в органите на общес
твеното управление участ- 
врват повече от 700 граж
дани.

Численото увеличение на ко 
ио-разгърната и-мунистите, 

дейно-политическа и 'културно 
просветна -работа, изграждане 
то -на свзкателни промишлени 
работници от нашия селянин, 
който ,в настоящия период по
стоянно ще навлиза в тлромиш 
леното -производство, създава
нето на модерни 
стопани, които 1да -допринесат 
за високата производителност 
в селското стопанство и да съ 
действуват на кооперациите в 
техните усилия ;да (районизи-

Има в слабости
„Но в тази плодна активно

ст на Съюза на -комунистите, в 
първичните -организации се за 
белязват и слабости, за прсма 
хването ла които и 
трябва да се работи.

Така например някои орга
низации на Съюза не показаха 
достатъчно бдителност ;в 'Рабо 
тата си, когато се касае до об "дачите.

земеделскиГЕОРГИ АЛЕКСОВ 
секретар на ОК СКС

ието ма изборите в първични 
те организации на Съюза на 
комунистите по селата, като 
до 31 януари наборите ще бъ 
дат- окончателно завършени.

Първичните срга-низации в 
града и по предприятията, за
рад насрочените избори в син
диката, ще проведат изборите 
малко по-късно — до 15 фев-

занатвред

рат производството —• ето за 
А за тяхното- изпъ-л-

руари т. -г.
Такова насроча-ване на пре

дизборните и изборните събра 
първичните организации 

на Съюза на комунистите с 
последния разширен

Като се има пред вид. че 
БосилегРадската комуна е 
сравнително малка, че по и 
кономическата си структу 
ра е предимно аграгна и 
няма голям брой работни-

'ННЯ в

прието на 
пленум на .общинския комитет 
на СКС в Димитровград, състо 
ял се на 9 януа-ри.

Още в първите дни от про
веждането н-а предизборните 
подготвителни събрания се по 

повишена ооществе
чески съвети, тогава споме 
натият брой на граждани в 
общественото

чувствува 
нс-политическа активност не са 

партийните организации, 
по и в общественю-политичес- 
кш е организации па СЪгп., па“
родната младеж и нр. Местни 
-Трудови акции и засилена идею
логическо-политическа работа 
представляват основната хара 
ктеристика на този активност 
в предизборните дни във всич 

села на общината.

управление 
е повече от задоволителен.(МО в

Но да се спрем и върху 
явленията, които се пока
заха през изтеклия пери- От какъвто и да са вид, от 

рицателните явления в об
щественото и работничес
ко самоуправление затруд
няват нормалния развой 
на предприятията и кому
ната, предизвикват огоРче- 
ние между работниците и 

което е в

од.
Въпреки големия бРой 

граждани, участвхгвагци в 
общественото и работничес 
ското самоуправление в ко 
муната. в досегашния опит 
проличаха и отрицателни 
явления, които трябва да 
се отстпанят. Така напри
мер работата на повечето 
съвети и комисии при об
щинския народен отбор е 
била направлявана от ад-

хите _ ___
Това осово и по засилено -раз 

движване в всичките организа 
ции е -резултат на активната 
роля на членовете па Съюза ата 
комунистите в целокупния об
ществено-политически живот 
в течението ата годината.

Първичните -организации на 
Съюза на комунистите с гор
дост посрещат изборите, за
щото имат зад себе си огром
ни резултати, «акто в органи
зационно. така и в обществе
но-политическо отношение.

СТРОИТЕЛСТВО

гражданите, 
ущърб на общия интерес.

щественото имущество. -Кому
нистите
„Свобода” е Димитровград тря 
бваше понрагао да -открият де
фицитите в предприятието, съ 
що и другарите -от Балкан тря

нение комунистите трябва да 
бйдат първи, най-активни, -най. 
Добри, защото личният пример 
е по-силен от думите, защото 
това е дело.

от предприятието

Новите условия и все по 
-динамичното развитие на 
нашта обществена система 
изисква от органите на об 
щественото и работническо 
то самоуправление по-ка
чествена и по-съдържател
на работа. Новите условия, 
особено новият Петгодиш
ен план, изискват от всеки 
гражданин, който пряко у- 
частвур.а в разрешаването 
на Различните 
кс-мунални, 
други проблеми не само да 
присъствува на заседания
та на отборите, съветите, 
комисиите и тн., но да по
знава, възможно по-дълбо
ко, по-цялостно всички въ 
проси, които решава 
нетният ооган, да дава ар
гументирани предложения, 
да прави забележки на доу 
ги и проче — с една дчма 
да поеме полята на сътпин 
ски Ръководител и ппоизво 
дител, което постави Пе
тият конгоес на ССРНЮ, 
като задача в по-нататъга-

Мики НЕЙКОВ

ДИМИТРОВГРАД: ИЗБОРИ В СИНДИКАЛНИТЕ ПОДРУЖНИЦИ
Помолен от нашия сътРУД- 

изнесе впечатленията 
миналогодишната рабо

та на първичните сюганиза- 
секретагят на Общинския 

на Съюза на комунис 
от Димитровград, друга- 

изтъкна

Професионално издигане на работницитеник да 
си от

Ции.
комитет 
тите
рят Георги Алексов 
най-напред 
бройно увеличение на член
ството:

нието на тарифните ставки 
разискваха за начина на 
възнаграждавате в стопан
ските организации, особено 
за внедряването на преми
рането и възнаграждавате 
то по единица продукт. Въз 
награждаването по едини
ца продукт досега е внедре 
но само в кооперацията 
„Труд”, което вече показа 
своите безспорни предим
ства. Преди въвеждането 
на този начин работниците 
са работвали средно по 
13,000 динара, а след това 
дебрите уердни работници, 
получават средно по 19,000 
динар тг.

Идеологическо-политиче 
работа в синдикалните ор
ганизации се развиваше по 
плана на Общинския синди 
кален съвет. Състоялите 
се семинари и беседи по въ 
знаграждаването в стопан
ството, по санитарно-техни 
ческата охрана, по Закона 
за трудовите отношения 
(който освен това отделно

От началото на този ме
сец в синдикалните подру
жници в Димитровградско 
започнаха отчетно-изборни 
те конференции, на които 
изпълнителните отбори на 
подружниците дават отчет 
за работата през изтеклия 
период, разглеждат пред
стоящите задачи и утвър
ждават планове за работа
та през 1961 година. Спо
ред плана общинския син
дикален съвет отчетно-из- 
борнитеконференции в под 
ружниците трябва да за
вършат до края на януари.

През изтеклия период си 
ндикалните подружници в 
Димитровградско (общо 25 
постигнаха забележителни 
успехи в разсипването на 
нашата стопанска система, 
на отделните предписания, 
грижеха се за положение
то в предприятията както 
и за положението на отдел 
ните лица.

Те активно учествуваха 
в разглеждането и измете-

се разглежда във всяка по 
дружница) идр. допринесо
ха много за идейно-полити 
ческото възпитание на ра
ботниците и служащите.

Въпреки тези успехи о- 
баче синдикалните органи
зации не пеложиха нужни

те усилия за професионал
ното издигане на работни
ците. В бъдеще това ще тр 
ябЕа да бъде една от глав
ните задачи както на под
ружниците в отделните сто 
лански стопански организа 
Ции. така и на Общинския 
синдикален съвет.

стопански,внушителното
културни и

„Сведенията за всестранна
та активност на първичните 
организации през годината и 
постигнатите успехи във вси
чки отрасли на -обществения 
Живот, могат да ни -обяснят 
откъде идва гордостта и Радо 
стта на членовете на Съюза в 
предизборните -дни.

Те наистина могат на бъдат 
горди и радостни от постигна
тото.

Най-иапреш. е 1960 година е 
достигнато значително числе
но увеличение на ч-ленювете на 
Съюза на комунистите. Д-о;ка- 
то в -началото на годината е 
има-ло 977 членове, сега чис
лото им е увеличено с още 
151 член. От тях повечето са 
млади хора, до 25^годишна -въ 
зраст. Трябва да се отбележи 
и това, че повечето от приети
те пг-чз 1960 година членове 
са предложили за Партията 
обществено политическите ор 
ганизации. в които тези хора 
са работили. Младежката ор
ганизация е дала иа Съюза 
внушително число м-лади, сп-о

съот-

Избори и в първичните организации на СКС 
във Бранена околия

Приготвяотилта за годишни 
те отчетно-изборни к-оог-ферен 
Ции на пъвичннте организации 
на Сьюза на комунистите 
Враиока -околия 
края. На разширените плену
ми ага общинските комитети, 
на конто гприсъствуваха секРе 
тарите «а първичните органи
зации, обстойно се разисква 
за подготовитеднитс и избор
ните конференции зта първич-

през изтеклия период, ще бъ
дат определени конкретни за
дачи в -работата на комунисти 
те през гази юбилейна година 
па Народната 
Югославия.

•във 
са вече към Революция в

ното развитие на органите 
на общественото и работ
ническо

Според решенията иа плеку 
мите на комитетите ня ГКС, 
подготвлените конференции на 
първичните организации ще се

самоуправление. 
По този начин самоупра- 

вителните органи в БосилеспровеДат до половината на 
януари, а изборните до 5 фе
вруари. На тези конференции 
ще бъдат избрани нови ръко
водства да първичните органи 
зации на СКС в околията.

ните организации. Според ре
шенията иа пленумите на от
четно-изборните конференции 
:<а първичните

градско още повече ще се 
Утеъдят като ръководе
щи тела в комуната.

М. Присойски

организации, 
анализа па работатаосвен
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Жилищното строителство в Димитровград

ОЩЕ Щ КОНФОРТШТ ЖИЛИЩА 

В 1961 ГОДИНА
ш1

те — евтино дошло, евтино 
да си отиде!

Може би така си мислят. 
А кой да ти каже: ,>Не, та
ка не може”, като имотът 
си е мой, например. Край 
трябва да се тури на това. 
Ама кой знае. Хората ни 
говореха, говорят и сега, и 
още не се вразумяваме. Ви 
ло си наше...

нещо, да понадделеем си
ромашията, решихме.

Едно, две събрания и ра 
ботата се понареди. Ще са
дим овощия, ще правим 
комплекси. Поизчислихме, 
че това ще даде доходи, а 
специалистите дойдоха и 
казаха: „тук му е място-
ТО .

Над нас пролетя ято ди
ви гъски. Изсъскаха криле 
и се разтегна синджирът 
им срещу синевата па гас
нещия ден. След това се из 
прави и се изгуби...

Спътникът ми, мълча
лив човек, в сукнени пан
талони и „тигрови” църву
ли, се унесе след гъските и 
прекъсна мълчанието:

— Студ ще хваща. Гъс
ките прелитат надолу, а 
когато тръгнат те, това е 
знак. Студът не е добро, 
гол студ особено. Ще измър 
зиат житата и няма да се 
съвземат вече. Глад ще и- 
ма по баирите ни.

Закрачихме по-бързо из 
калната пътека. •

— Но кам студ. И сняг. 
И то голям сняг, над коле
не. Дано да...

— Заш,о ти е стяг. Нали 
ще има глад-казваш?

— Ти знаеш ли приказ
ката за златната рибка, дя- 
дсто и бабата?

— Да, зная. Бабата иска
ла, искала, искала....

— Па и ние сме такива 
помалко. Ние, скървенича- 
ни. Аз, знаеш, съм от то
ва село, но за някои рабо
ти не го обичам.

Имало в старо време... 
Нали така започват прика 
зките. След това се реди: и 
той казал и тя казала.... и 
дошла мечката, та изяла 
житото.

Нашата приказка не е та 
кава. Никой не ни подяж- 
да, а се ядем сами. Ти не 
си тукашен и може би не 
разбираш работата, та да 
не го осуквам много.

Значи: Преди няколко го 
дини се посъвЗехме: Плано 
ве, събрания, съзнание, ра 
йонизиране на производст 
вото. Размисляхме и обсъж 
дахме, какво да започнем. 
Съседите, там към Влашка 
планина, тръгнали да заса 
ждат малини, ония долу се 
решили за тютюн. Село 
планинско сме. Да вземем

Със средствата на общинс
кия жилищен фогтд през 1961 
година ще се започне строеж 
на жнлишно здание, ноето ще 
има 18 дву и тристайни апар
таменти и приземие с 150 ква
дратни 'метра тгсилзваема площ. 
което ще бъде използващо за 
един по-обзаведем гостияни- 
царски обект. Това здание би 
се строило в иде етапи. През 
първия етап (през 1961 година 
ще бъдат завършени 12 апа

ртамента и приземието, а в 
следващия етап-през 1962 го- 
дина-би се построили и оста
налите 6 апартамента ма зда 
пиете.

Димитровград ще гголу“н о- 
ще едно хубаво здание през 
тази година. Съюзната вете- 
рииариа управа от Белррад ще 
построи за свои нужди една 
страда с делови помещения и 
с трп апартамента за персона 
ла. Тя ще се строи пад днеш
ната сграда на фабриката за 
гумени изделия.

Частното жилищно строител 
спю в 1961 'година .показва тец 
денции за увеличение. В Обши 
мекия народен отбор са постъ 
пили пад 26 молби за строеж 
лка частни къщи. Обаче изпък 
ват затруднения. Интересува
щите се за частно строителст
во дора са селяни или работ
ници. Тяхното желание е да 
строят в центъра но града, но 
да строят едноетажни къщи. 
с двор, птичариици, обори и 
йр. Урбанистическнят план на 
града не позволява строеж на 
•низки .опрали в главната ули
ца, нито пък такива помощни 
помещения, каквито би иска
ли частниците. Против това е 
и санитарната инспекция и 
разбира се, самата перспекти
ва на развитието па града и 
прерастваното му в истински 
промишлен център.

Отстъпка значи е невъзмо
жна.

Другото пък решение., да им) 
се позволи строеж в по-отДа- 
лечеиите райони па града, на
пример към градински път и- 
(ли към фабриката за гумени 
изд'елия_е неприемливо от час 
тниците, които искат да стро
ят едноетажни къщи, нов цел 
търа на града Може би ще се 
намери компромис. Той лежи 
в строенето на кооперативни 
жилища, с няколко апартамен 
та и етажа. В този случай ча
стните строители бй трябвал» 
да се откажат от своите дре- 
бнособствеийче.ски навици—о 
бороче и птичарник — и да 
приемат изгодните • предложе
ния за строеж на удобни апар 
таменти в центъра на града.

Няма основание частните 
строители да ке приемат това 
единствено възможно изгодно 
решение когато се знае перспе 
.ктивата на прада. С неговото 
окончателно промишлено офо 
рмяване' ще върви и омоняате 
лно му оформяване на модерен 
град. А, тогава, както и във 
всички градове у -нас и 
по овета, ще последва забра
ната за отглеждане на живот
ни и птици и в ДимитровраЩ.

От няколко геидичи насам, 
наред с постоянни промишлен 
ръст на Димитрови|рад и при
раста на работничеството. и 
служителите, никнат еаг-ъо слсщ 
друго етажни здания с момфо- 
1)пш
дица частни къщи. по всички
те райони па града. Жилищни 
■ят фонд по този начин ежетзд 
чю се увеличава и постепекн» 
се смекчава пробпемата за на 
станяването на .работи1гчество 
то, служителите и другите пР» 
фесии .в г1?ода.

Разбира се жилищният проб 
яем все още остро изпъква в 
града, дори се предвижда и 
малко изостряне, което ще на
стъпи с още по чувствителния 
ръст на промишлеността през 
•новия петгодишен период. Но 
следваният курс досега и пред 
вижданията за строежи в пред 
стоящия етап обещават да на- 
малият чувствително недости
га на жилищата в Димитров
град,

В първия етап от осъществя 
нането па новия петгодишен

апартме чти Ре-и

сМ- ■:« 

1 ^

Дадоха ни фиданки на 
по-пизки цени, дадоха па
ри и на кооперацията и па 
правихме овощарници, го
леми, хубави...

Пътят свършва.
Лъкатуши 

пътека край реката.
Дигнаха се долове и ста 

на по-тъмно. Зад нас нови 
позакъснели в

Настигнаха ни и ни зад- 
минаха пазарци. Разговор
ът им - хубавият глас на пе 
вицата в Димитровград, фа 
бриките и постъпването в 
тях: „Колко лек е живо
тът там. Работиш, отрабо

калната

тиш и седиш. Кина, театър 
Ха, ха, ха.... —певици”, 

раздава се смях из дола.
— Ето, тия си приказват 

За леснотиите. Мислят, там 
месен и обесен. Може би и

Новите жилища
пътници, 
града, разискваха за град
ските предимства, за фаб-

ппаи, през 1961 година, Дими
тровград ще получи общо 15 
мази комфортни апартаменти 
и може би десетина частни къ 
щи или частни жилищни коо
перации, които ще представля 
ват внушително увеличение ма 
жилищния фонд.

риките....
— Нашата история пе 

свърьлва тук. Ти го каза: .ба 
бата искала, искала... а ри 
бката... Знаеш, нашата е по 
друга. Рибката ии даде 
всичко. Избуяха овошки 
да им се пенагледаш. Ком 

някои —

това развали мъката ни в 
овощарниците.

— Но другата приказка 
е съвсем по-чудна: обича
ме да отидем в града, па 
макар и на съд. То малко 
така по-наголемо го казах, 
ама има и тук, което може 
да се измерва. Овошките 
чупим — хей, да ти кажа, 
че и секира се понавъоти 
в тях, а съдим се за дирек, 
за тръни, за дребулии. Мно 
го хубаво го каза един на
шенец оня ден: ,,Овошки- 
казва-имаме всички. А в 
моята мера може и да ня
ма тръни. И когато отсе
ка трън в мерата му, ще 
съди, я”. Смешно!..

Пътят изкачва.
Пролита писък на прос

тудените диви гъски над 
нас и се губи в студенина
та. Мълчаливецът продъл
жава, продължава...

— Казват ни бедно село. 
'А ето, завчера колко свиде 
тели за една греда се съб
рахме е съда. За една гре 
да само!... Знаеш, обичаме 
да видим града. макър и 
на съд да идем в него...

На раздяла, в полушепот 
изтърси:

„Но да ти кажа още не
що: вярно казаха ония, де- 
то ни задминаха, градът 
си е интересен, та фабри
ка ли ще е, та друго ли, 
ама натам гледаме всички.

М. Нейков

Босилеград:
Четири милиона динара 

за произведен тютюн
плекси—казват 
създадохме. - Сега ще объ
рнем гръб на немотията.

То не са големи, ам.а мно 
го хубави са и щяха да ни 
помогнат 'да се 
мем.

то производство започна от 
преди три-четири години, 
постигнатото качество и ре 
зултати през миналата го 
дина са повече от задоволи 
телни.

От година на година от
зивът и интересът на насе 
ле ни ето в комуната е все 
пс-гслям за засаждане на 
тютюн, защото от него има 
много по-големи приходи, 
отколкото от останалите 
житни растения. Ако през 
първата и втората година 
на засаждането на тютюн 
производителите бяха съв 
сем неоптмки и не можаха 
да постигнат добри успехи, 
то миналата година, обога 
тени с минималния опит на 
тютюнопроизводители, в ка 
чествено отношение — при 
гствяне на разсада, бране, 
низане, сушене — направи 
ха значителни крачки на
пред.

Особено благоприятни са 
условията за потюнопроиз 
водство в Босилеград, Рай- 
чилоеци, Радичевци, някои 
местности в Бресница, Зли 
дол, Паралово, Извор, па 
чак и Гложие.

Въпреки споменатите ус 
пехи, трябва да подчерта
ем, че за по-ширското раз-

посъвзе-1

— И какво стана?
— Наша скървенишка 

работа. Тя стана! Да си ня 
къде утре, да погледнеш, 
ще видиш какво стана. За 
това преди малко молех за 
сняг, та поне нещо да спа
сим от добитъка. Ето как
ва стана нашата работа: о- 
пропастихме овошките. Пу 
снеш добитък, той налети 
в овошките, бръсти, иЗкърт 

И отидоха сиява, чупи... 
хубавите дръвчета. Не вси 
чки, ам-а както е тръгнало, 
ще ги загубим... Ти чувал 
ли си. че село била мечка?

Според сведенията на. Тю 
тюностанцията във Влади- 
чин хан, тютюнопроизводи 
телите от Босилеградско за 
производство тютюн през 
миналата година получили 
около 4,000.000 динара. Ми 
налата година в босилеград 
ската комуна с производст
во на тютюн се занимавали 
123 домакинства, които про 
извели 8,100 кг. тютюн и го 
връчили на станцията.Най- 
доброкачествен тютюн про 
извели стопаните Димитър 
Илиев, от с. Раичиловци, ко 
муто доброкачествения тю 
дон е заплатен по 718 дина 
ра по килограм, Мирча 
Кръстев, ст с. Извор, 709 
динара по килограм, Деми 
ран Раумович — 709 дина
ра. Освен тях много произ 
водители получили ст 500 
—700 динара по килограм.

Ако се има пред вид, че 
тютюнът е съвсем ново ин 
дустриално растение, чие-

— Да, но зная, че поня
кога има и мечкар.

— Е тук сме. Ама мечка 
рят огае го няма. Селяни-

Младежите от Барне
Макар че броят на младежи 

те в село Барие е малък — 15 
Шушн, все пак актишът на Не
реалнатаг •младеж се показа 
през този месец като доста ан 
ти вей. Той прояви особена ак

витие на тютюнопроизвод
ството в комуната преди 
всичко е необходима по-ре 
довна и по-добре организи
рана помощ на тютюнопро 
изводителите ст страна на 
специалистите в комуната 
и околията.

Това време не е далече. Пет 
годишният план фактически 
предвижда оформяването на 
Димитровград в промишлено 
отношение. Затова частните 
строители не бива да отминат 
изгодните условия за строеж 
1на хубави апартаменти в. цен
търа на' ррада.

тивност на полето на ку.тпур- 
но-вабавния жи®оа-. Така на
пример за Новата година той 
приготви хубава забавна про> 
грама от песни-и пиеси, така 
че тгрисъструващите посрещ
наха Новата година в приятна 
забавна атмосфера.М. ПетровМ. П. м. н. н. Строшена чешма П. Г.

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ НАРОДНАТА РЕВОЛЮЦИЯ председателят на АВНОЮ 
д-р. Иван Рибар, Джуро 
Пуцар, Коста Наги, Владо 
Зечевич. Пред построените 
бойци на П, V и VII Краи- 
шка бригада, които по за
повед на коменданта на 
НОВ и ПОЮ от 9 декември 
1942 година образуваха Че 
твърта народооевободител- 
на Ударна дивизия, просла
веният командир на 
дивизия Шоша Мажар ра
портува на Върховния ко 
мендант, а след това го по
здрави политическият 
мисар на Първия босненс
ки корпус Осман Карабего- 
вич.

тво. Заедно с храбрия на
род на Крайна се намира
ше и другаря Тито. Сменя 
ваха се бойни песни, игри 
и веселба. Подет от общо
то настроение и другарят 
Тито се хвана в хорото зае 
дно в бойците и младежта 
на Крайна.

Само две седмици по-къ 
сно, когато вражеските хор 
ди нахлуха в Крайна, за 
да унищожат сводолюби- 
вия народ от този край, те 
се натъкнаха на такова е- 
динство и героизъм на бой 
ците и народа, че всички
те им планове за ликвиди
ране на народната борба 
пропаднаха.

ПОСЕЩЕНИЕТО НА ТИТО В КРАЙНА
Аз гледам вашите жени 
как изнасят, и подаряват 
своите ръкоделия които са 
работили под светлината 
на лоеница. Кажете ми, 
другари, коя армия у нас 
е доживела такова нещо ос 
вен кашата? Такъв един
ен блок между фронта и 
тила никога не е съществу 
вал в историята на нашите 
народи. А това е голям за
лог за нашата победа”.

Внушителна беше карти
ната на тази среща на бой 
ците ст фронта и народа 
със своя Върховен комен
дант. Заедно с него между 
Краишниците бяха дошли

ваше сводолюбивата реч на 
другаря Тито.

— Мога да кажа, че бях 
изненаден, но и горд, че 
вие, достойни синове на на 
шите юнашки деди, оста-

и зверствата на врага.
— Ние днес не се борим 

само за унищожението на 
фашистките завоеватели, 
но и за нашето 
щастливо бъдеще. 
В Крайна няма нито един 
човек, който иска да се въ 
рне онова което беше. 
Днес ние леем своята скъ
поценна кръв да процъв- 
ти от нея по-щастливо бъ
деще за нашите идни поко 
ления, създаваме по-добър 
и щастлив живот.

— Аз ви казвам, че ни
кой не е показал толкова 
себеотрицание и любов към 
тази наша борба, както вие

На седми януари 1943 го- 
на славна

\
дина народът 
Крайна за пръв път имаше 
възможност да види и поз
драви в своята среда Вър
ховния комендант другаря

нахте на вашата родна зе
мя и се борихте така упо
рито за свободата на 
измъчен народ. Омразният 

искаше да изтреби

Тито. Построените подде- 
ления на Четвърта краиш- 

чиито бойци

тази

свояка дивизия, 
вече бяха закалени в ост
рите боеве с врага и наро 
дът от Подгърмеч, който 
заедно с бойците образува- 

неразделно цяло, поз
дравиха с бурни аплодис- 

идването на Върхов

враг
всички сърби в Босна и за 

Краишник. Вие

ко-

почна от
въстанахте почти с голи ръ 
це, превзехте в борбата о- 
ръжие, което и сега имате 
и по този начин спасихте 
сръбския народ в Боснен
ска

ше
След обед, в сърцето на 

окупираната страна, на зе
мята надоена с кръв започ 
на голямо народно тьржес

менти 
ния комендант.

Тук, под Гърмеч на осво- 
отек- Краина от избиванетободената територия,



5БРАТСТВО

Димитровград:
Сдружение на земеделските 

кооперации

ЗДА

ВИД ЛИЧ - ЗАБЪРДИЕ“99
и НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА

Най старото дейна 18 или вкупно 64 ли
ца-цигани.

След първата световна 
война, когато шопското на
селение започва да изуча
ва споменатите занаяти, 
намалява нуждата от яба- 
нджийски майстори-кова
чи и налбанти и в резултат 
на това спира заселването 
на циганите. Оттогава 3апо 
чва дори и тяхното изсел
ване, така че днес те ие на 
дминават 40 души.

Освен постоянни жители 
Забърдието подобно на Ви 
сок до 1930 година е им.а- 
ло и временно-сезонно на
селение. Това са били кара 
качаните или църновълнци 
те (както местното населе
ние ги нарича). Те живее-

население, 
т. е. кореняци, са шопите. 
Според един запис, 
рен е манастира се. Кирил 
и се. Юлита, можем свобо
дно да твърдим, че шопите 
били в Забърдието още в 
кРая на 17 столетие. Насе
лението пък е дълбоко уве 
рено, че техните претци са 
'населили Забърдието още

вор на този въпрос. Ние о- 
баче смятаме, че по това 
време е трябвало да бъдат 
доселени и те, защото ако 
са дошли по-късно, тогава 
много сведения гцяха да 
се получат от най-старите 
хора. Те обаче разказват 
за кържалиите и за много 
събития, отнасящи се до то 
ва време, както и за това, 
че техните предци избяга
ли в Забърдие, за да избе
гнат отмъщението на раз
ярените турци след няка
къв бунт и че вече не се 
върнали на старото огни
ще. ’

Бежанските лагери са би 
ли основани главно на па
триархални основи-от една 
две или повече сродни се-

кооперацийВ Димитровград е обра
зувано Сдружение на земе 
делените кооперации, кое
то ще оказва помощ на зе 
меделските кооперации по 
отделните отрасли на сел
скостопанското производ
ство и ще координира рабо 
тата на земеделските коопе 
рации по пласмента и тран 
спорта на селскостопански 
продукти.

В сдружението членуват 
всички кооперации от Ди
митровградската община и 
солидарно, с определен про 
Цент от оборота ще участ
вуват в издържката на 
сдружението.

Тази нова крачка на зе
меделските кооперации от 
комуната се оценява като 
начин да се подобри изно
сът на селскостопанските 
произведения от Димитров 
градската община на вътре
шните пазари и да се на
мали нуждата от специали 
етическа помощ на земеде 
леките кооперации.

Сдружението, което в 
скоро време ще започне ра 
ботата си, ще поеме грижа 
та да обезпечава пазари и 
да координира работите на

' кло горите като ги превър 
щало в ливади, а по-късно 
в обработваема земя. Глав
ната част от населението 
обаче не слизала-с оръжие 
в ръка пазело добитъка и 
бдело над околността, да 
не бъдат изненадени от ту 
рци или кърджалии, които 
щели да избият хората и 
да отнемат добитъка. Чак 
през 30-те и 40-те години 
на 19-то столетие, когато 
кърджалийските хорди би 
ли унищожени, настъпват 
по-благоприятни условия 
за нормален живот и за ра 
звитие на земеделието, т. 
е. такива условия, когато 
населението е било в значи 
телна степен сигурно, че 
ще събере реколтата от за 
сетите ниви и засадените 
градини. Тогава население 
то пристъпило към заора- 
ване на по-рано създадени 
те ливади и към изгражда 
пето па своите първи пос
тоянни селища, но не на ба 
зата на централизация на 
населението от всичките бе 
жански лагери, но и сега 
на базата на съществува
щата патриархална задру
га, на базата на изгражда
нето на селища за всеки бе 
жански лагер.

земеделските 
по транспорта на стоките, 
който досега е бил затруд
няван от това, че кооепра- 
циите при едццично тран
спортиране на свои стоки 
не са имали достатъчно ко
личество такива и е тряб-

н оле

вяло да плащат значител
но повече превозните услу
те.

през времето на турците.
Преданието казва, че пъ

рвите жители дошли като 
бегълци от турските наси
лия и че след това вече не

От друга страна, Сдруже 
нието ще има свои стопан
ски специалисти по овоща 
рството, животновъдство
то и растениевъдството, ко 
иго ще са длъжни да се отзо 
вават на исканията на от
делните кооперации за спе 
циална помощ в работата 
им.

се връщали в старите пре 
дели, от които избягали. 
Обаче откъде са дошли- 
преданието не ни дава ни
какви по-определени све
дения. Затова сме принуде 
ни да оставим този въпРос 
открит. Можем само да 
предположим, че претците 
на днешното забърдско на
селение са дошли

При положението, че на 
шите земеделски коопера
ции в Димитровградско все 
още нямат достатъчен брой 
специалисти, това ще бъде 
голяма помощ, особено в у- 
словията, когато започва 
изпълнението на новия и 
досега най-обемист план 
по стопанското развитие на 
комуната и отделно на сел 
ското стопанство.

в тези 
известнотопредели след 

нахлуване на австрийски
те войски под ком.андува- 
нето на генерал Пиколоми- 
ни, 1688 година, когато и 
населението от 
области па Горно Пониша- 
вие взело участие в борби
те против турците.

Освен шопския

всичките

елемент
съчиняващ туземното пасе 
ление, в Забърдието в не
значителен брой се явява 
и циганско население, пред 
ставляващо пришелци. Тя
хното предишно местопре
биваване е било в долина
та на Нишава (Пирот, Оре 
овица, Църноклище и пр.).

През първата 
на 19 столетие в Забърдие 
липсва този елемент, защо 
то населението от Забърдие 
както и в останалите об
ласти на Понишавието, ги

НДШИ СЕЛй; БИСТЪРВидлички овчар
мейни задруги начело, на 
които е бил човек, от кого- 

останалите 
пленове. За това и тогаваш 
ните бежански селища са 
се знаели по името на ста- 
рейшината. Дори и днес 
всичките селища носят съ 
щите имена. Така например 
Радеина е запазила името 
на старейшината па някога 
шния бежански лагер-Раде, 
Петърлаш на старейшина
та Петър, Смиловци името 
на Смилко, (това село така 
се води и в пописа от 1921 
година т. е. пописано е под 
името Смилево).

Понеже са били бежан
ци, а и зарад постоянното

ли в летни колиби на Ба
варски камък, Висока сте
на и на стъпаловидното ка 
рстово плато Тепош само в 
летния период на година
та. Макар че каракачаните 
да се държали пострани от 
домашното население, то 
все пак е успяло да научи 
от тях изработката на каш 
кавал и с това да усъвър- 
ши и разшири своята дома 
шна и занаятчийска мле
копреработвателна проми
шленост.

Бистър е разтърсват» боси- , 
легриско село, което заема ши 
роко пространство. Землище
то на Бистър се простира от 
Югославско—българската гра
ница да самите пазви на Цъ|р- 
ноок. Гори, стръмни голини, 
пасбища, трънаци, ниви и ли
вади... Едни от махалите му са 
пръснати по склонове и баи
ри, а други притаени в хуба
ви валози. Само махалата Ре- 
чаиска се намира е котловин
ната, където щвете малки реки 
— Ярешничка и Тлъминска се 
съставят. Речанската махала е 
и центърът на селото. Тук е 
основното осемгодишно учили 
ще, в което се обучават вси
чки деца от района Тлъмичо, 
магазинът на 'кооперацията, о- 
бущарекн и шивашки работил 
ницн, воденици и тепавици. 
Другата, най-близка до Речан 
ска махала, е 'Рупска, разпо
ложена о един валог от дясна
та сврача на Ярешничка река.
А след това останалите маха
ли, отдалечени по склоновете, 
се редят една слей друга - 

Релефът на селото обусловя 
и значителното разнообразие 
в поминъка на населението. 
Речачска махала, покрай земе 
делието и животновъдството, 
се занимава с овощарство и 
занаятчийство, Руттока махала 
се занимава със земеделие и 
животиоп 1}дство и нещо малко 
с овощарство. Другите махали 
се занимават изключително 
със земеделие и животновъд
ство. Само Тънкорндска маха
ла се занимава с по-интепзив- 
но животновъдство, защото 
просторните пасбища и лива
ди край границата са твърде 
благоприятно, условие за ните 
зивно овцевъдство н говедо
въдство. ва разлика от остана 
лите си съселяни, общо взето, 
тънкорндчанм имат задоволи
телен жизнен уровел. Те съ
що така произвеждат и подеми 
количества картофи, конто из
насят ага пазара. Но голямата 
отдалеченост на махалата от 
всякакви съобщителни връз
ки, откъснатостта от целия 
свят, представлява една от пла 
сните трудности в живота на 
хората. Живущите бистърча- 
1Ш в останалите махали също 
така се занимават със земеде 
пие и животновъдство, но ка 
кто първият, така и вторият 
|<Щ|0н от селското стопанство 
са на низко ниво. Повечето от 
нивите са изтощени по баири 
те и склоновете, 
по няколко километра от къ
щите на хората. Те имат по 
ква жетви и то две вършит
би в течението на една година, 
но ис затова, че имат две ре
колти, а защото житата в по- 
низката част — мрай махали
те. предимно ечемик и пшени
ца, а по-малко ръж. узряват 
по-рано, през юли. След тази 
жетва веднага настъпва вър

шитба. После отново настъп
ва жетва цо високите баири и 
през реката. По най-високите 
места, под Църноок, жътвата 
продължава дори до септем
ври. Хората прекарват снопи 
гга шейни по четири, пет и по
вече километра. Лоши пъти
ща и дребни, планински гове- 
!да — са плавната характерис
тика на примитивното стопани 
сване. Прекарват цо 10-12 ен/о 
ли, които понякога не тежат 
повече от сто килограма... Из 
тощените, измити от пороите 
ниви и примитивният начин «а 
обработване не

мовете, слизали в, ливадите и 
сваляли голямото богатство. 
Така било преди години... А по 
сле, настъпила болест по сли
вите, почнали да съхнат, да. у 
мират, като хора от чума. Хо-- 
рата били безсилни ггред су
шилната... Днес няма вече елн 
ви. Някогашното изобилие и 
богатство останал» само като 
хубава приказка за 1<хлемите 
богатства на царе, за хуба
вица...

През ненародчите режими 
никой не е полагал грижи не 
само за Бистър, но и за оста 
нялофо Босилеградско краище. 
Само дагчъци, глоби, култури, 
потери, изтезания на селяните, 
така както е правено по цяла 
Сърбия. Война и данъци, плюс 
безкрайни реквизиции, грабе
жи под различчи маски... Така 
все до освобождението.

...Приятна е картината кога
то човек, който познава всич
ки месностн, мине из долина
та ча реката и види простор
ните залесени голини, смирени 
те потоци и долове — възста
новяването на нов живот. След 
освобождението 
построиха нова сграда за ос-

го потичали

половина

прогонвало от своята сре
да. Обаче през втората по
ловина на 19-то столетие, 
когато с развитието на зе
меделието все повече нара 
ства нуждата от ковачи и 
налбанти населението от За 
бърдие е принудено 
мо да ги търпи, но и да ги 
заселва доброволно, защо
то те са единствените но
сители на тези 
Затова колкото земеделие
то по се развивало, толко-

мютгт да се 
считат за същинско земеделие.

'Подобно е и с животновъд 
ството. Главна храна на овце
те през зимата е сухата шума 
от листници. Малък е броят ча 
Домакинствата, които имат до 
стагьчно сено за прехрана на 
Добитъка. А през лятото 
сента и пасбищата са ггеДоста 
тъчг-гн
редки гори и склонове. Броят 
на добитъка, овце и говеда, за 
доволява преди всичко домаш 
ните нужди, а само малък 
брой се отделя за продажба.

От овошията по всички ма-

СЕЛИЩА И МЕРИ

не са- ПъРвите селища 
са били бежанските лагери, 
от които по-късно се раз
вили днешните постоянни 
селища в Забърдието. По
неже във вече посочения 
запис се споменават имена 
та само на Смиловци и Ра 
дейна, то изпъква въпро
сът дали по това време са 
били доселени и претците 
на населението от остана
лите селища е Забърдието. 
Оскъдните сведения труд
но дават съвсем точен отго

значи

скриване от турците, мъч
но добавяли пари и някои 
основни

и е-

зачаяти. © повечето случаиартикули за жи
вот. Затова те започват да 
нападат търговски кервани 
и да нахлуват и в самия 
Пирот. Секретарят и пъте
писец на гРоф Хюго от Ви 
рмонт, съпровождал го при 
пътуването му за Цариград 
през 1917 година, е запи
сал, че тогава в околността 
на Пирот имало много хай
дути, които влизали в гра 
да и хвахцали хората, като 
търсели за тях откуп. То
ва обаче увеличавало нес- 
табилността н в Забърдие
то, защото турците пред
приемали твърде често ак
ции за тяхното унищоже
ние. Затова доселеииците 
трябвало да живеят и по 
нататък в бежански лаге
ри, като такъв живот воде 
л.и все до тридесетте и че- 
тирдесетте години на 19-то 
столетие. Твърде честите и 
безмилостни кърдоюалийс- 
ки опустош.авапия и пляч- 
косвапия, които държали 
населението 
ш,рек, попречили то да при 
стъпи към изграждане на 
постоянни селища. Сам.о 
в дните, когато кърджа- 
лийсгсите хорди, след извъ 
ршениге плячкосвания и о 
пустоша.вания, се отегляли 
във Видин, част от населе
нието слизало в равницата 
на ОдоРовското поле, в до 
липата на Забърдската ре
ка и вкарстовите депресии 
на Радеина и Петърлаш, се

ва нараствала, нуждата от 
ковачи и налбанти, а оттук 
е дошло и до увеличаване
то на броя на циганите в 
Забърдието. През 1910 
дина в Смиловци е имало 
32 души, в Моинци 4, в Одо 
ровци 6, Петърлаш 4 и Ра-

бистърчани

го-

НЕБРЕЖНОСТШгйАла
ИЛИ...

В последно време е служители 
те в погановската поща заче
стиха със своеволята, така че 
става невъзможно да се тър
пи вече такова положение. Не 
рядко се случва някой гражда- 
ждаиин да получи разпечате
но иомю. Освен това случва 
се човек да чака писмо от бли

дързак отговор.
Още по-големи негодувания 

предизвиква нередовното раз
насяне ча пощата. ХоРата с не 
търпение очакват ежедневните 
вестници, обаче не ги получа 
ват на време. Тогава те протес 
тират при управителя на по
щата Александър Горчев, но 
той най-спокойно им отговаря, 
че са много заети или пък. че 
не са длъжни да разнасят и 
вестници, макар че тези хора 
са се абонирали на различни 
вестници и списания именно в 
пощата,

'Много хора изпра щат 1вече са 
мо препоръчепи писма за да 
бъдат сигурни. Други пък из
пращат писмата си в Димит
ровград или другаде...

Защо и до кога ще трае то
ва положение? По всичко ли
чи че тук става дума за чиста 
бюрокрация!

Смятам, че е време да се пре 
късне с досегашната практи-

Матея ФИЛИПОВ 
учител с. Поганово

БОГАТСТВОТО МУ
хали най-много са разпростра 
Мени джанките, от които се 
произвеждат значителни коли
чества ракия, която хората 
Продават. Освен ракия хората 
продават малки количества зе 
меделски и животновъдни про 
изведения.

Не така отдавгто — и бистър 
чай и на средна възраст пом
нят, пространството между две
те реки, както и пространства 
та цо горното течение на Бр- 
анковока река кога са бил» са
мо просторни -ливади покрити с 
високи, големи сливи. Всяка 
година била плодородна. Кло 
ните се навеждали до земята, 
под бремето на едри. сочни мо 
Дри слпвн. Брането траяло по 
няколко седмици. Мъже, жени, 
деца — всички напускали до-

зък или приятел, а то се на
мира у другиго.

До това положение 
защото разносвачът не разна 
ся писмата на хората по къщи 
те, а излиза в центъра на Се- 
Дото и когото намери, връчва 
му писмото, а когото не „хва
не" п центъра, същото му из 
праща по някой съсед или слу 
случаен минувач с молба:

,.Де виж, моля ти се, та 
предай това писмо на.. (?) 
Болшинството от хората не о- 
бичат друг да им зггае пода
теля, обаче 
за погановските пощари-братя 
Горчеви..

А ако някой най-учтиво 
направи забележка за това и- 
ли онова, тогава получава най

ловното осемгодишно учили
ще. А голото пространство, ко 
ето беше голо пасбище, 
върнато в прекрасна училищ
на овощна градина. Тук са и 
различните кътчета за практн 
чното обучение на учениците.

И в Бистър никнат нови по
стройки — нови 
сгради.

И може би не е далече вре
мето. когато вадата от Яреш- 
ктичка река ще се използва за 
електричпа централа и когато 
големите богатства от Мрът- 
вица ще минават под острие
та -движени от тази централа.. 
А за експлоатацията на буко
вата гора от Мрътвица се го 
вори вече години 'наред.

Мчле Николов

идва, е пре-
вииаги на

жилищни
отдалечени

това не е важно

им ка.
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ОШчешяо-изборпа общинска младежка конференция в БосилеградНАШ РЕПОРТАЖ

ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ 

АКТИВИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗО
ВАНИЕ НА МЛАДЕЖТА

ЕДНА ХУБАВА МЛАДОСТ
Недалече от пнротската га

ра едно двуетажно здачие 
привлича погледа на много- 
бройните минувачи, особеяо 
ча ония, които за ггръв път и- 
дват ,в града. Надписът ,,Мле 
карски техникум” задцржа 
любопитния поглед, защото ря

СВОБОДА И БОГАТА ЗАБА
ВА

цифичното тегло ла млякото. 
Рус «пладеж седи на столче и 
■обяснява кай се изпитва то ко 
га и отри какви условия настъ 
оват промени в специфичното 
тегло.

—■ Зарков, ти от Гощнн Кри 
вош-ол беше, нали? — пита го 
директорът.

— Да. другарю директор, — 
Отговаря 'младежът, оставил 
аачас въпроса за специфичпо- 
то тегло.

Вдиа група работи върху 
^консервирането на 'млякото”. 
В тая група пак младеж от Вй 
сок-Ранко Славииецът *гу «аз 
ват другарите. Пъргав, духо
вит и гтрилеже, течпе отго
варя на въпросите. Но сто по
край всичките му качества и 
една слабост-не всякога оби
ча да слуша обясненията на 
преподавателката.
Неудобно сведение, щ> вярно, 
Неговата изследователска ст
раст му пречи да внимава ага 
часовете.

—' Като че девойките са по 
прнлежнн-забелязваме гчие.

— Не всякога, но...
В групата, която изпитва 

процента на захарта в мляко
то, работи ученичката Лидия 
Прозданова от Долага Невля, 
дете на паднал боец, и босне
нецът Младен Раич от Сара
ево. Смятат ги за най-сериоз
ни учег-гици в 'курса, а препо
давателката има пълно дове
рие в способностите им.

Малко време трябваше да 
се увегрим в това и сами. Сръ
чно въртяха в ръцете си ма
лките бюретки, като че си и- 
граят...

Учениците от 'втори курс са 
вече истински майстори. За
варихме ги как под 'ръковод
ството на майсторите подсир- 
ват сирене в градската мле- 
карница. Същата прилежност 
и сериозност цари и всред те 
зи младежи. Но това не пречи 
да бъдат разговорни и приве
тливи и да ни запознаят с мно

Познахме края по глътката 
моято, се раздаде от работил
ницата, след това от лабора
торията и по коридорите. Бър 
заха г-га обед, защото след то
ва ги очакваха шахът, телеви
зорът, разходките и проверка 
та на знанията.

Некак се почувствувахме по 
свободни и ние. В лаборатскри 
ята не е много удобно. Пред
ставете си: някои унемик или 
ученичка, хей така на шега. 
да ни постави въпрос за спе
цифичното тегло на млякото 
или за състава му. Кой да си 
припомни сега за куб]гческия 
сантиметър, теглото на веще
ствата или за химията. А тук 
може да се говори за друго. 
За живота нм в интерната, за 
забавите и младежките им ме 
чти., Лесни въпНосн: К'с1гато 
завършите.... какво мислите 
да правите, къде ще отидете?.

■Или, другарке, кой киноар- 
И!ст най-много ви харесва? О 
бнчатс ли другарите си от те 
хкикума ? Лесни въпроси, на 
ли? И по-тесни и отговори са 
това. Някак по-близки.

Ршпко постоянно се върти 
около нас.

— Знаете, рйляма свобода 
има тук. Преподавателите не 
са строги, танцови забави 
много по-хубави отмолкото в 
Славния, шах, забава ккмжо- 
то щеш.

— Де, де, не приказвай мно
го 'За свободата. Когато се у- 
чи или трябва да се спи. хай
де мръдни ако смееш — наме 
ова се в разговора «и е Ран
но СЧежана Алекоова от Мо
мици.. И разов!орът става весел 
просто закачлив, шеговит и за 
бавен, докато групата става 
по-голяма.

Свободните занимания са за 
почнали в техникума..

Бъдещи специалисти! Така

план на комуната поставя 
големи задачи както пред 
останалите обществено-по. 
литически организации, Та 
ка и пред младежката орга 
низация. Освен редовното 
идейно-политическо възпи 
тание на младежта, тряб
ва да се обърне особено 
внимание на професионал
ното образование на младе 
жта в предприятията и сел 
ското стопанство —- за ов
ладяване на модерното про 
изводство.

В предстоящия

ската младеж участвуваха 
на изграждането 
пътя „Братство-единство .

В отчетния доклад бе из 
тъкнато, че младежта пока 
за значителни успехи в ку 
лтурно-забавния живот ка 
кто в селата, така и в Бо
силеград. Най-много култу 
рно-забавни представления 
от пиеси, народни песни и 
хора са организирани по 
случай народните празници 
Деня на Републиката, Но
ва година, Четвърти юли 
и пр.

Заслужава да се изтъкне 
и помощта на младежта от 
средното икономическо у- 
чилище, оказвана на сел
ската младеж, както и го- 
стуванията с културно-за
бавни програми.

Ако на трудовото поле и

Към крия на миналия ме 
сец в Босилеград се състя 
отчетно-изборна общинска 
конференция, на която по
край делегатите, избрани 
от активите по селата и у- 
чилищата, като гости при- 
съствуваха представители 
на масово - политическите 
организации, между, които 
и другарят Асен Лазаров, 
секретар на 
Босилеград. Отчетен до
клад за досегашната рабо
та изнесе Любен Рангелов, 
досегашен председател на 
ОК на Народната младеж, 
а доклад за бъдещите зада 
чи на младежката органи
зация в Босилеградско из 
несе Васил Захариев, член 
на ОК на Народната мла-

на Авто-

ОК на СКС в

период
трябва да се осъществи още 
по-голямо съдействие с ос-г
таналите масово-политичес 
ки организации и професи 
онални дружества.

След двата доклада вра 
зискванията взеха участие 
много от делегатите и гос-

$•4 •- , 'л ч-к
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В градската млекарница 
дко се срещат тези надписи в 
страната «и. Този техникум е 
един .от трите у нас-по един 
още съществува в Бйеловар и 
Кран, ко те са значително по 
малки от пиратския.

Ако влезеш в сградата пър
вото впечатление предизвик
ва удивляващата чистота и 
ред, второто съвършената ти- 
шича, която 'владее в коридо
рите и залите, третото-вежлн- 
востта на персонала и сърдеч 
ната готовност на директора на 
техникума, инженер Джордже- 
вич, да ви покаже всичко, да 
ви запознае с работата и живо 
та на това рядко училище, в 
което се подготвят млади спе 
циалисти за млякопреработва- 
телната промишленост на стра 
ната ни и за нашия, прочут 
по млякопреработването. край.

Впечатления много!
Впечатления хубави!
Приятно се прекарват часо

вете между преподавателите 
и учениците-младежи и деяой 
ки, дошли от всички краища 
гта родината ни да научат, тук 
на извора почти, -майсторство
то на млякюптеработването. И 
откъде ли ги ня.ма-Мледен Ра 
ич е от Пале край Сараево, 
Божидар Чнрич е пиротчанец 
кореняк, 'мурю. ®ите младежи 
са от Македония, оня русият 
е от Дпнмитровград, другият 
е старопланинец. Но те казват 
Не е важно откъде сме, нали 
сме югоелавянн съученинн ”

Да не са бележките н сроко
вете, когато треска хваща и 
отличните ученици, просто да 
пожелае човек да стане отно
во ученик и то тук, в технику 
ма. Но учениците са леспокюй 
ни сега. Срокът е наближил 
съвсем, дневниците са пълни 
с червени и черни цифри — 
бележки. Кой знае колко сла
би, колко добри ще се стовар
ят в ученическата книжка, с ко 
ято ще трябва да се тръгне за 
дома.

Все пак това и пречи на спо 
койствието им, и ги кара да 
се заемат по-здраво с работа
та. А работата и тя е по-осо
бена тук. Не само -предмети и 
зубрене. че някой се родил и 
живял а практика, лаборатор
ни опити, изработка на каш
кавал, сирене и изследвания 
на захар и масло в млякото—

деж.
След като изтъкна роля

та на нашата страна в меж 
дународната политика и ■тт ■
се спря върху големия сто
пански и обществен напре
дък в Югославия, Любен 
Рангелов пристъпи към а- 
нализ на работата на мла
дежката организация през 
отчетния период. Той изтъ 
кна, че в организацията на 
Народната младеж в Боси
леградско сега членуват 
1,700 младежи и девойки. 
Вън от организацията се 
намират 380 младежи, пре 
димно девойки.

Младежта е била винаги 
в предните редици на вси
чки акции, които предприе 
мат Социалистическият съ 
юз, местните отбори и оста 
налите организации. Хуба
ви са примерите, които по 
каза младежкият актив в 
Плоча около строежа на но

Съвемстна акция с членовете на ССРН
в културно-забавния жи
вот са постигнати известни 
успехи, то положението в 
областта на физкултурата 
и спорта не е завидно. Ед
на от причините е слабата 
традиция, а друга, че пове 
чето от момчетата само ма
лка част от времето през 
годината прекарват в Боси 
легр адско.

В доклада си за предстоя 
щите задачи на Народната 
младеж в Босилеградско В.
Захариев изтъкна, че тря
бва особено да се обърне 
внимание на организацион 
ното заздравяване на мла
дежките активи и на цяла 
та младежка организация.
Също така повече внима
ние трябва да се посвети 
на идейно - политическото 
изграждане на младежта, 
защото тя е неизчер
паем извор за подмладява
не на кадрите в различни
те предприятия, учрежде
ния, здравни заведения, в 
селското стопанство и пр.
Перспективният стопански

тите. Другарят Асен Лаза
ров, ггриветствувайки мла
дежката конференция от 
името на ОК на СКС, се 
спря върху образованието 
на селската младеж. Той 
постави въпроса защо не 
се провеждат курсовете за 
здрагно просвещение на 
момичетата от село, които 
несъмнено имат нужда от 
това. Здравното просвеще
ние е едно от най-добрите 
средства за борба против 
изостаналостта, суеверието 
и невежеството. В разиск
ванията участвуваха Стой
не Иванов, секретар на об
щинския стбср на ССРН в 
Босилеград, Миладин Пе- 
трович, Стоян Станков, Си 
месн Костов и др.

След това бе избран нов 
общински комитет на На
родната младеж от 21 член. 
За нов председател на ОК 
на Народната младеж е из
бран Владимир Стоичков 
а за секретар Даница Бла
го е вич.

каза директорът на технику
ма.

вата училищна сграда, уча 
стието на младежите в се
лата Горна и Долна Люба- 
та на построяването на но
вите училищни сгради. 
Младежта по селата също 
така не изоставаше и в дру 
гите акции — като поправ 
ки и уреждания на пътища 
и други. Още по-хубави са 
примерите на масово учас 
тие на младежта в залеся
ването, които акции тази 
есен бяха от по-голям ма
щаб. Само учащата се мла 
деж от Босилеград е дала 
повече от 1,200 трудочаса 
доброволна работа.

Въпреки намаления брой 
на младежта в комуната 
(понеже по-голяма част от 
нея отива на училище или 
на работата във вътрешнос 
тта на страната ни) и тази 
година 35 младежа от сел-

На час в лабораторията 
оото процеси на преработка
та, за които, да си признаем, 
и хабер си не сме имали.

А поеше бяхме и в работил
ницата на техникума. повърт 
яхме се из парка, разгледахме 
н съседните промишлени пос
тройки, полюбувахме се на вей 
ч«о и поговорихме с управи
теля за миого работи. Чаках
ме да стане обед, да свършат 
занаятията, за да видим тези 
младежки и девойки в новата 
обстановка, когато лесно из
пъкват особеностите «а ко
лективния живот.

А в земеделските коопера
ции може би вече им казват 
„нашите специалисти”, защото 
ги очакват от години.

Не знаем как им казват ста
вите може би им казват деца. 
може би, „их дулипци ниед- 
ии”. може би тота го казват 
шеговито и1Дп зарад недове
рието.

Но утре млекомерът в ръце 
те им 'може може да гтоосмее 
някой старец, който още знае 
кладенците с вода, като мляко 
то тежка.

»

Ст. АРСОВ

За изпълнението на плана по 

тютюнопроизводство
СПЕЦИФИЧНОТО ТЕГЛО НАмлякото

м. п. — д. иБезшумно се отвориха вра
тата пп>ед нас. Лабораторията 
на техникума прилича на всич 
ко тук-и на учителската кан
целария. и на учебните зали, 
и на коридорите. Но само по 
едно-по безпрекорната чисто
та и тишина, която отдава се 
риозността на директора, на 
преподавателите и високото 
съзнание на учениците, тяхна
та трудова дисциплина.

Иначе лабораторията е съв 
сем друга. Малки ..лаборатор
ни столчета” епруветки, пипе- 
ти. бюрети. маслочери, апара 
ти и химикалии... Тук се откри 
ват тайните на млечния със
тав и се ппедписват рецептите 
за млякопреработването. Тук 
загивало се учат на майсторс
твото тези сериозни младежи 
и девойки. Облечени в бели 
престилки под ръководството 
на Вера Кръстич, преподавате- 

техннку.ча, работят бъде 
в групи.

Активът на Народната 
младеж в тютюневото пред 
приятие в Димитровград 
полага усилия да подпомо
гне за изпълнението на 
плана на договорите за но
ви количества тютюн през 
1961 година.

биколят селата — тютюно
производители в Димитров 
градската комуна.Младежи — майстори зидари

много обещава. Видял и у- 
познал работата на други 
младежки организации той 
не е много доволен от ра
ботата на младежката ор
ганизация в селото. Подо
бно е мнението и на другаря 
му Крум Александров. А 
осемнадесетгодишният мла 
деж-зидар Вене Владими
ров е решен да окаже по
мощ на младежкия актив 
в селото.

Тъй като младите зида
ри прекарват зимните месе 
ци в селото, те ще окажат 
помощ на младежкия актив 
в Долна Лисина.

като застуди” — както каз 
ват зидарите. Завръщане
то в село за младите пред 
ставлява особена радост. От 
ново се срещат със своите, 
с близките си, с приятели
те си.

Между старите си друга
ри, от които някои са уче
ници, те говорят за живота 
в големите градове, за же
ланията си, внасят нов дух 
между младежта на село. 
Така например шеснадесет 
годишният Стоянчо Ранге
лов има желание сам да по 
строи сграда. За него и дру 
гите разказват, че е отли
чен, усърден работник и че

В село Долна Лисина, Бо 
силеградско, има хора, ко
ито са известни като добри

ФОНД ЗА ЕКСКУР
ЗИЯ ПРИ СРЕДНО
ТО ИКОНОМИЧЕС

КО УЧИЛИЩЕ
майстори-зидари. През ран 
на пролет те отиват във въ 

страната,трешността на 
където работят по няколко 

Някои се връщат
Активът, състоящ се от 

8 девойки, подготвя култу 
рно-забавна програма с е- 
дна актовка, народни пес
ни и танци. В рамките на 
това се изготвя и доклад за 
значението на тютюнопро
изводството и за икономи

ческите предимства на от

глеждането в някои от на
шите краища.

Младите самодейки ще о

Според изявлението на 
директора на средното и- 
кономическо училище, Сто 
ян Станков, при училище
то е оформен фонд за де
сетдневна или петнадесет
дневна научна екскурзия 
на учениците. Във фонда 
вече са вложени около 
100,000 динара. Управлени
ето на училището е пред
видило сума от 500,000 ди
нара. Също така и родите
лите ще внесат известна су 
ма за тази цел.

месеца, 
за по един месец, за да съ
берат реколтата, а други о- 
стават на строежите все до 
началото на зимата.

Със старите майстори-зи 
дари отиват и младежи из 
под 20-годишна възраст. 
Покрай по-огштните майс
тори младежите учат зида 
реки занаят и остават заед 
но с останалите все ',до-

лка в
щите специалисти 
Край на срока е и минават це
лия материал.

към коятоПървата група, 
се придвижихме изпитва спе- Б. Костадинов
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Кой е генерал Хойзингер? камион Щ
“«“к гГЛЖЯГТ5Л2 З"0- с тролей

чикг «> лоА С„КИЯТ г^"е‘Т>ал лой се е състояло съвещание, на 1944 година Хойзингер до- Хойзингер: ..Това бяха тру- :______________ ___
-.1,г>иеР.и^,,.Г?.С,,СЯУ.'1КИЛ ПОЛ че което са присъствували гене- кладва на Хитлер за положе- дни часове за мене”
Вилуелм кя ^дноручик на . ралите йодъл, Браухич. Кайт- нието на фронтовете. От екс- Хитлер: „Вярвам... Проучих

На лннаеР- ел и Халдер и полковник Хой- плозията на бомба той бива ле доклада, който сте написали
гГ^’ гене1рал иа зингер. На съвещанието е раз- ко ранен. Два дни по-късно в затвора. Благодаря ви за то-

пгч е^>макт и П'РЪ8 гдеждан планът за светкович- докато Гестапото върши масо
Балгд. овао>И11е^> Иа СЛС1Дтонпия но нападение срещу Юроола- ви арести на 'офицерите- заго 

1047 ,. _ вия. Хитлер е изисквал от Ге- варници. генерал Щиф, по вре
„ ‘ ЗДина Хойзингер ералщаба възможно по-бързо ме на разпита, признава, че

ръ генералщабен офи- * да завършат операциите сре- един път е говорил на Хойзим
гер за атентата. Гестапо вед
нага арестува Хойзингер, но 
тогава се случва една от най- 
мрачнцте епизоди в неговата 
кариера. Когато гестаповците 
започнат да го разпитват как
во му е познато за заговора.
Хойзингер отговорил: ,,Аз съм 
готов да ви дам това писме
но, но за топа са мн необходи 
МИ НЯКОЛКО шни”.

Докладът на Хойзингер папа 
да в ръцете на Хитлер. Към 
края на септември .,фюрерът” 
дори приема Хойзингер на раз 
говор, който-спо|ред мемоари
те на Хойзингер е протекъл 
така.

„...Хитлер:..” Сажалявам, че 
ст 'ви замесили в разпитвалия

АМИ!
№

ГПЧ<

Този огромен товарен ка 
мион с гуми, широки 1,2 ме 
тра, а високи 2,20 метра; 
чиято кабина се намира на 
3,60 метра над земята, се 
движи с помощта на еле- 
ктридитет, който получа
ва чрез тролей. Във всяко 
негово колело се намира 
мощен електромотор. На
товарен с 60 тона товар,, 
камионът се движи леко и 
по наклон от 15 градуса. 
Електричният дизел-гене
ратор от 335 конски сили 
му дава възможност да се 
движи и извън тролейбус
ните жици. Направен е за

мина в американ-медна 
ския щат Монтана.

ва...” ОХитлер разтре-тва две кнляди 
заговорници. ..Заговорпика Хо 
йзингар приема в аудиенция и 
му изразява благодарност!

Хойзингер и до ден днешен 
не е дал обяснение.

Неговият фамозен доклад по 
пада след войната в ръцете на 
американците, а по късио би
ва предаден на западногерма- 
ноките власти в Бои, обаче без 
14 страници които ,,тайнстве
но” изчезват.

В Германия еъествуват съм 
нения дори и обвинения, че 
Хойзингер предал участници
те в заговора и с това се ис- 
купил пред Хитлер. Разбира 
се той отрича това, но не се ос 
мелява да покаже доклада, пи 
са» в затвора. Тази тайна ше 
Понесе от Бон за Вашингтон, 
заето с новите генералщабни

От животните единстве
но ишмпанзето може да се 
смее.

0
Думата „ревматизъм” е 

от гръцки произход и озна 
чава онова, което е в дви
жение, което тече. С това 
се искало да се каже, че 
това е болест, която по ня 
какъв начин се движи, пре 
селява от една част на тя
лото в друга. Болестта е 
получила своето име още 
преди 2,000 години.

0планове.

За най-стар ключ в све
та се смята ключът, с кой
то е затварян храмът на бо 
гинята Артемида в Лузи, 
в гористата гръцка област 
Аркадия. Днес този ключ 
се пази в Художествения 
музей в Бостон, а произхо
жда от 6 век преди нашата 
ера.

АЩО Е НЕОБХОДИМО РАЗОРЪЖАВАНЕТО?2

Според данните, събра
ни ст органите на ООН, 
всеки ден в света се изра
зходват за въоръжаване 
320 милиона долара.

всъщност е рефлекс от Сл 
ънчевата светлина, а него-

съществили мечтата на ста 
рите алхимици — те полу
чили злато в своите лабо
ратории. Според изявление 
то на професор Алексис 
Папас, учените пРавили о- 
пити с радиоактивност и. 
при това бомбардирали о- 
лово. Те успели да отделят 
малки части от атомното я- 
дро и по този начин полу
чили атоми злато. Ученият 
Папас добавя, че по този 
начин могат да се получат 
твърде малки количества 
злато и че този успех на 
шведските учени има из
ключително научно значе
ние.

На едно от съвещанията с Хит лер. Ма снимката Хойзингер е 
означен със стрелка

цер «а Оперативния отдел на 
Вермахта, който е изработвал 
плановете за нападенията на 
Хитлер срещу европейските 
страни. Хойзингер участвува в 
изработката на т. н. „жълт 
план”, за нападение срещу Бе 
лгия и Холандия.

Ролята на Хойзингер при из 
работната на плановете за на
падение срещу Югославия оба 
че е далеч по-крупна. Според 
изявлението на шефа на Гене- 
ралщаба. Халдер, «а 29 август 
1940 -година Хойзингер 
предал плановете за военни ме 
ропрнятия срешу Румъния, на 
11 -октомври планът за напа
дението срещу Югославия, на 
7 ноември планът за операци
ите против Гърция н на 13 но 
емв-ри за операциите в Бълга
рия. Към средата -на декември 
1940 година 
Планът М-арита” и „Напъстви 
ето № 20" за операциите на 
Германските дивизии, стацно- 
Нирани в Румъния и България 
против Гърция.
Събитията в Югославия от 27 
март, които доведоха до съба 
рянето на предателското пра 
вителство и до анулирането на 
пакта с Хитлер предизвикаха

щу Югославия, които и иначе 
отлагат за по-късно германско 
то нападение срещу СССР. На 
30 март 1940 година Ха-лдер и 
Хойзингер пристъпват към ра 
зр.аботката на нова задача т. 
е. изработката на плана.за на 
падение срещу Югославия, ко 
йто е известен под името ,,0- 
перация 25”.

След капитулацията на Тре 
тия райх, докато Иощъл. Кай- 
тел и останалите генералщаб 
ни офицери, като военнопрес- 
тъ-пници зтвършпха на бесил
ката, -генерал Хойзингер се 
представи като бивш „-заговор 
ник”против Хитлер и по този 
начин избегна подсъдимата 
скамейка. Легендата 'за 'него
вото ..участие” в заговора се 
разпърсна, ксц-ато -по-късно 
бяха намерени достоверни до 
кументн.

Отначало заговорниците за
познават Хойзингер с плана 
за извършване на атентат сре 
щу Хитлер. По-късно обаче те 
виждат, че него не могат да 
разчитат и че той води дву- 
лнчна игра. Когато подготов
ките за атентата навлизат в 
окончателната фаза, Хойзин
гер вече не е имал никакви вр

^ал^лллаалл^ааа^«ллалаалалал^алллл

Груйо Дженич, служащ 
от Ужице, бил приятно из
ненадан през едно септем
врийско утро: ябълка, коя 
то пресадил в април про- 
цъвтяла Изненадата била 
още по-голяма, когато се 
появил плод. Тези дни яб
ълките узрели и с черве-

О

Старите Славяни в знак 
на жалост са се обличали 
в бяло. Л.1

о
Египтяните и.старите Ев 

рей са знали за крастави
ците още пРеди 4000—5000 
години, което се вижда от 
египетските рисунки и би
блията, Европейците обаче 
са започнали да ядат кра
ставици едва преди 2500 го 
дини. От изток краставици 
те са пренесени най-напред 
в Гърция, където един град 
получил такова име: Сики 
он-град на краставиците. ,

му е вата гравитация поддържа 
сегашното съотношение и 
распоредбата на планетите 
в нашата система. Според 
преценката на някои спе
циалисти излъчването на 
Слънцето може да трае От 
ще 100,000,000,000 
преди да се изчерпи него
вото водородно „гориво”.

Вярва се, че Земята е на 
станала от Слънцето и че 
съставът на Земята е същ 
както и съставът на Слън
цето. Светлината, която да 
ват Месецът и планетите

са изработени години

ния си цвят чудно контра
стират на зимния пейсаж. МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА

*
Според записките на Са- 

виюр Люзинян от юли 1786 
година (французин на тур
ска служба в Цариград), 
древният Димитровград (Ца 
риброд) към края на 18-то- 
то столетие имал 90 къщи. 
Тридесет от тях били тур
ски, а останалите на мест
ните жители. В селото има 
ло две странноприемници и 
два хана. В околността на 
селището, според Люзинян, 
жителите с успех отглеж
дали ориз.

с животни. Такова расте
ние е росянката (дрбзера 
по-тундифолиа), която ряд 
ко се среща на Балканите. 
Едно от находищата й са и 
торфищата на Власинското 
плато, на север от Босиле- 
градско, към Пиротско. Лис 
тата на росянката са изки- 
чени с червени топчести 
жлезди, ферментите на ко
ито убиват и смилят меки
те части на кацналите вър 
ху росянката насекоми. В 
СЕета се срешат само още 
няколко вида такива инсек 
тиворпи т. е. насекомоядни 
растения.

Огромните 
слънчева светлина и топли 
на произлизат от атомни
те фузии, които стават дъл 
боко в Слънчевата кора. 
Всяка секунда Слънцето 
распръсква такова количе 
ство енергия, каквато би 
създала експлозията на ед
ин милиард водородни бо
мби. Обаче, тъй като Зем
ята е малка, тя приема са
мо незначителна част от 
слънчевите радиации. Все 
пак една квадратна миля 
(250 хектра) от Земята по
лучава слънчева енергия, 
равняваща се на три мили
она конски сили.

количества прочутият дунавски галия 
Митхад Паша. Той бил е- 
нергичен и предвидлив у- 
правител. Негово .дело са 
трасетата на днешните пъ
тища Пирот-Димитровград, 
Пирот-Крупац - Одоровци - 
Смиловци-Пъртопопинци и 
пр. и пр. Той пръв провъз
гласил за държавни всеиз 
вестните

Съвеши на домакинше

За какво още можем да упо
требим содата за хляб?

Познато е че сода бикарбо- 
на намира приложение в дома 
кинството при месенето на 
хляб и редица «дебни закус
ки. Но тя има и друго цриложе 
ние:

— Ако искате да имате бе 
яи зъби мийте ги един път 
седмично със сода за хляб.

— Можете да я употре
бите и против неприятния ми 
рис на потта: изпотеното тяло 
изтрийте със сода бикарбона, 
а след това се измийте със 
студена вода.

— Когато се изгорите, 
повреденото място сложете со 
да бикарбона. Тя пречи на съз 
даването на пликове и облек
чава болките.

— Когато варите мляко, то 
няма да се развали, ако пред 
варенето му ставите малко со 
да бикарбона.

— Свежият цвят на зелен
чуците ще се запази при ва
ренето, ако в съда сложите со 
да бикарбона и не слагате по 
хотупак на съда по време на 
варенето на зеленчуците.

на
старопланински 

пасбища налр.: Прелесие, 
Сребърна, Явор и др. и за
почнал да ги дава срещу го 
дишем наем на скотовъдите 
каракачани или църновъл 
нци. Въобще Митхад Паша 
оставил дълбоки 
историческия 
тая област.

О
Всички знаят, че живот

ните се хранят с растения 
или с други животни, а на 
малко души е известно, че 
има и обратни случаи т. е. 
растения, които се хранят

О
През средата на миналия 

век управител на средната 
част на ПолуостРова бил

следи в 
Развой наУчените от университе

та в Упсала (Швеция) са о-
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По случай годишнината от рождението на Христо Ботев ХАДЖИ ДИМИТЪР
ПОЕТ-БОРЕЦ ПРОТИВ РОБСТВОТО 

И ПРЕДВЕСТНИК НА НОВИ ИДЕИ
Жив е той, жив е! Там на Балкана, 
потънал в кърви, лежи и пъшка 
юнак с дълбока на гърди рана, 
юнак във младост и в сила мъжка.

На една страна захвърлил пушка, 
на друга — сабя, на две строшена, 

очи тъмнеят, глава се люшка, 
уста проклинат цяла вселена!

За великите мисли, за ге 
ниаляите творци на изкус
твата, за великите идеи на 
човешкия прогрес няма гра 
ницй, няма начало и край 
на живота им, няма забве- 

те са вечният оре
ол в съкровището на дела 
та на човека —- творец, е-, 
дин път родени те не уми 
рат вече, остават любими и 
ценни на всички народи и 
поколения..

Такъв великан е и Хрис 
то Ботев, чийто живот е то 
лкова кратък, а делото му 
толкова обемно по съдър 
жание, сякаш е живял ця
ло столетие. Напоен с без 
гранична любов към своя

поробен народ, презрел по 
край турските тирани и бъ

щаден и към българските 
чорбаджии. В острите му 
нападки против тях, в на 
падките му против либера 
лизма
движение, проличават иде 
ите на социалист-утопист.

У Ботев — революционе 
рът и поетът са неразрив
но свързани. Революцио
нерът си служи с мощното 
оръжие на поета — със егъ 
стената, напоена с живот, 
топлина и гореща кръв по
езия. Поетът говори, пее. 
с острата реч и борческа го 
товност на революционера. 
Но и в поезията му, както 
и в фейлетоните, безброй 
мисли отиват далече на 
пред, пред времето на по 
ета.

да се въоръжи със знания 
за последния, съдбоносен 
двубой с башибозуците и 
техните български слуги. 
Вълната го замела в Русия 
където първите животвор
ни лъчи на социалистичес 
ките идеи си пробивали

Лежи юнакът, а на небето 
слънцето, спряно, сърдито пече, 
жетварка пее нейде в полето 
а кръвта още по-силно тече.в освободителното

Жътва е сега... Пейте, робини, 
тез тъжни Десни! Грей' и ти, слънце, 
в таз робска земя! Ще да загине 
и тоя юнак... Но млъкни, сърце*

Тоз, който падне в бой за свобода , 
той не умира: него жалеят 
земя и небо, звяр и природа, 
и певци песни за него пеят,..

ниа

път през гъстата тъма на 
царска Русия. Будният мла 
деж поглъщал забранени
те, прогонваните идеи на 
руските социалисти, 
ствал

изра
като революционер Денем му сянка пази орлица 

и вълк му кротко раната ближе; 
над него сокол, юнашка птица, 
и тя се за брат, за юнак грижи.

и поет.
Ботев се отдал всецяло 

на борбата за освобождени 
ето на своя народ оТ тежко 
то, петвековно турско иго. 
Той бил също така без по-

Настане вечер — месец изгрее, 
звезди обсипят свода небесен; 
гора зашуми, вятър повее, — 
Балканът пее хайдушка песен.

лгарските чорбаджии, твъ
рде млад тръгнал по света

И самодиви в бяла премяна, 
чудни, прекрасни, песен поемат — 
тнхоиа газят трева Зелена 
и при юнака дойдат, та седнат.

Една му с билки раната върже,
ДРУга го пръсне с вода студена, 
трета го в уста целуне бърже, — 
а той я гледа — мила, заеме на!

Едно ошчешмо-изборно събрание Ботев създаде качестве
но нова поезия, която 
обем е твърде малка, но съ 
държание, по художестве
ната си красота, по изтъ
нчеността си надмина всич 
ки обеми и стъпи на прес 
тола на българската лите 
ратура като вечна хубави 
цаТова, което Ботев създг 
де, не е от значение само 
за българския народ, но и 
за останалите южнославян 
ски народи. Той съзря една 
велика истина — истината 
за „двете балкански хуба 
вици”, които трябва да пле 
снат ръце и да се прегър
нат...

по
ВСЕ ПО-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ 

СПОРТНАТА СТРЕЛБА
яза важни задачи за бъде
щата работа, обсъди реди
ца въпроси от материално 
естество.

Обаче има и тъмно пет
но върху успешно проведе 
ното събрание. Само поло
вината от членовете присъ 
ствуваха на събранието, ко 
ето отчита едногодишна де 
йност и набелязва насоки 
за бъдеща работа.

М. Н. Н.

На 11 януари в Димитров 
град се състоя отчетно-из
борно събрание на дружес 
тв ото на стрелците от гра
да. Бе обсъдена едногоди
шната дейност на дружест 
в ото и предстоящата рабо 
та и се избра нов управи
телен съвет, начело на кой 
то отново остава най-акти
вният й най-заслужилият 
член и досегашен председа 
тел РадовАн Пешич. При-

материално естество-недос 
тиг на средства, липса на 
достатъчно пушки и на 
стрелбище-дружеството е 
имало редовно организира
ни и системни тренинги и 
някелко състезания с оста
налите дружества от кому 
ната, »* и4ИЪ

Общо казано събранието 
успя да засегне всичките 
въпроси, интересуващи дру 
жеството като цяло, набел

,,Кажи ми, сестро, де е Караджата? 
Де е и мойта вярна дружина?
Кажи ми. пък ми вземи душата, — 
аз искам, сестро, тук да загина!”

И плеснат с ръце «а се прегърнат, 
и с песни хвъркнат те в небесата, — 
летят и пеят, дорде осъмнат,
-и търсят духът на Караджата..

Но съмна вече! А на Балкана 
юнакът лежи, кръвта му тече, — 
вълкът му ближе лютата рана. 
и слънцето пак пече ли, пече...

Христо Ботев
съствуващите членове еди
нодушно решиха той да во 
ди дружеството и през 1961 г ХОРА В ДОЛИНАТА НА ЕРМА ' IV • .! ■ Г■ V ч , •*ГГ7'-година.

Дружеството е успяло да 
увеличи бройния си състав 
повече от два ггьти, като се 
гашния брой на членовете 
възлиза на 97 души, срещу 
41 в 1959 година. Между 
членовете значителен брой 
са младежи, девойки и пио 
нери. Също така в друже-

•• л“ .

Из книгата „ЕРМА“ от Спас Сотмроб
устието Лукавачка река — Гинска и пр.

На края не е „вредно да споменем и няколкото думи, 
които ни е оставил един пътник в 1550 година” за да подкрепим 
нашето мнение, казва сръбският историк М. Дж. Миличевич 
(1883 г.):

...Кога за пръв ггьт човекът се е настанил в долината 
още не е установено напълно. Според намерените каменни сечи
ва в Знеполе, със сигурност можем да твърдим, че тук е имало 
хора даже и в неолитикума — новокаменната епоха, т. е. преди 
повече хиляди години. Известна е и една случайна находка на 
бронзови украшения и предмети, открити в една малка и трудно 
достъпна пещера край с. Тр. Одоровци, сега притежание 
Софийския народен музей. Следователно долината е била обита
вана от хората и в бронзовата епоха. Въпреки това откритие, за 
време, липсват подробности. Може би известна положителна 
светлина щяха да хвърлят организираните разколи на пещерните 
наслаги и могилите, както тези към устието на Ерма — велико- 
селската и Чиниглавската—тъй и онези в Трънско. Обаче ар
хеолозите още нищо не са предприели. Особено интересно ще 
бъде разкопаването на още некътнатата великоселска „Голема 
могила”, стърчаща в равното Пиротско поле недалеч от усти
ето на Ерма с Гинска, за която още не се знае нито кой народ, 
нито през кое време я издигнал.

ството членуват и някол
ко жени.

Въпреки трудностите от
, ..Венецианското правителство 1550 година беше изпра

тило своя дипломатичека представител Катарино Зено да чести
ти на султан Сулейман победите му в Персия. Зено пропътува 
през Ниш и Пирот и по-нататък из пътя забележил следното: 
Минахме през дървен мост реката Сукова; в непосредствена бли
зост са развалините от древен, укрепен с камени стени, град, 
с пазарище в съседството си. Пък и Горна могила, както и мяс
тото Търговище са одалечени само на един вистрел на северо
запад от Суковския мост” — завършава коментара си М. Мили
чевич.

на

Легеид*.

За имешо на 

Бесна Кобила*
п

Между хората в горните се ■ 
\да на Босилепрадско съществу 
ва една легенда за името на 
планината Бесна кобила. Но 
тази легенда названието на 
Бесна кобила свързва с назва 
нието на селото Крива Фея, пъ 

село под планината.

Съдейки въз основа на множеството запазени влашки 
по-селищни названия и имана: Власи, Влашка планина, Власина, 
Бапишор, Цацурович, Чичилят, Ерул, Крецул, Мумул, след това 
прекорите Шабан, Дракул, и т. н., ние дохождаме до заключение 
че тази област в голяма степен е била обитавана от Власите — 
скотовъдно полускитнишко население, потичащо още от старите 
траки, кореняците на Балканския полуостров, които римляните 
романизпралп. Влашкият етнически субстрат е изиграл подчер
тана роля при оформяването на етническата душа на днешното 
население в долината на Ерма — шопите. Цяла школа етноло
зи смятат, че тнопите са етнически целина произхождаща от сме
сването на власи и печенеги със славяни. Печенегите в същност 
били принудително заселени всред шопите през средата на XI 
век т. е. тогава, когато старите власи са били на път напълно да 
се стопят с южнославянските племена, тъкмо в разгара на етни
ческия процес, когато се създават етническите физиономии на 
съседните балкански народи, сърби и българи, от родствените 
групи южнославянски племена. Разбира се, в процеса на това 
стопяване на власи, славяни и печенеги доминантна и решител
на роля е имал славянският елемент, който се напълно изложил 
над останалите. Обаче, както напомнихме, поселищните названия 
съставните части на народната носия, начина на обработката на 
млякото и пр., говорят за дълбоко влияние на старите власи вър 
ху живота на шопите особено на предвоенните, по-консервативни 
поколения.

Материални останки от епохата на римското владиче
ство има запазени в изобилие, и ние повече пъти ще ги спомена
ваме и описваме (Звонска баня и пр). Сега ще прибавим само 
следното: няма съмнение, че над „съставката” на Ерма с Гинска, 
което често се измества поради меандрирането на тези два съста- 

крака на Нишава, върху хълма „Градище” от десния бряг 
на Нишава, да е съществувало римско градче с голямо страте
гическо значение. Вероятно то трябва да се идентифицира с рим- 

Мутацио Транзите, намиращо се край римския Вия ми-

\РВОТО
Спорел преданията на тази ле 
генда някъде в далечното мина 
ио съществувала хубава мла
да девойка Фея. Тя била тръг
нала на път за днешното село 
Крива фея, което тогава дру
гояче се наричало (ако въоб
ще е съществувало някакво се 
ли ще)- Тя пътувала с кобила 
и трябвало да мине пРез било 
то на планината.

Не се знае колко е пътува
ла. Когато дошла на билото, 
неизвестно по какви причини., 
кобилата й побесняла. Девой
ката много се мъчила, оплак
вала съдбата си — била отчая 
на от сполетялата я случка. Ка 

добрала ио селището, 
разказала на хората какво й 
се случило и колко 
препатнла. Хората я слушали 
с притаен дух, молейки няка
ква неизвестна сила. злото да 
не дойде и пРН тях. Мястото
остана ло в съзнанието им
(кобно. Нарекли го Бесна ко
била. От тогава така си и ос

ени

ското
литарис на десетия ден пътуване от Белград за Константинопол. 
От Мутацио Транзите Виа милитарис се отправял към Мутацио 
Баланастра —днешният Димитровград. Познато е, че главният 

римската империя е бил извънредно добре охраняванпът на
посредством малки и големи, помежду си свързани, укрепления' 

Всеки посетител на тепето, над устието на Ерма ии градчета.
Гинска, остава слисан от впечатлителна гледка, която му се от
варя на вси страни — из полето към Пирот и Бабушница, към 
Влашкото ущелие и хълмовете към Димитровград. А на самата 
платформа, освен парчетата кирпич и хоросан, и купища здро- 
бени камъни, нито една следа от миналото. Окопите по ръба му 
са изровени през последните войни, но и те вече се заличават.

то се
много е

Римските укрепления са обикновено били възобновя
вани през време на средновековието — следи от средноЕеков- 

крепости разузнати са навсъде в 
пункт. Отделно трябва да изтъкнем останките на един древен 

от масивни стени с тухли, камъни и кирпич, де-

като
На края на тази глава да прибавим, че Ерма като Су

кова (Зукова) нарича през 1581 година и пътеписецът Братислав 
от чехекият град Митровица. И в ХУШ век река Ерма записват 
като Сухова; така я нарича френският автор Б. Жение 1786-1789 
год. Същият пътник между другото ни е оставил и ценното све
дение. че по него време в Понишавието (Цариброд и др. места) 
са били засаждани на големи пре странства и произвеждани в 
големи

околността на този възловни

танало-.- 
Понеже

девойката Фея била гтрину 
измине пеша няколко 

На то

мсст, изграден
бели повече от два метра, които се намират един километър от 
крепостта. Името на съседното село Градище (Заганица) също 
така подкрепя нашето твърдение. В съседното село Крупац дори 

съществуват развалини от средновековната крепост „Ата-

кобилата й побесня
па.
дена да
километра до селището-

сполетяло още еднозн път ”кривяла мястото, до 
което стигнала девойката Фея, 
го нарекли Крива Фея.

Тези имена останали зави-

и сега
нас”. Войнишки и поселищни укрепления е имало и към Дими- 

Чиниглавци, Обреновац, срещу Гоиндол, над
зло количества оризови култури, от които днес по тия места 

няма нито помен.тровград при с. Упати.


