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*
Президентът Тито отпътува за Африка

На нашите нареди 

пожелавам 

най-голямо щастие вК Възмущение и йрошесши е целия 
свяш ф Вълна на йрошесши у нас ф 
Главорезите и шехнише юсйодара 
мълчат ф Конго в траур

ян Неоричич: „Смърта на 
Патрис Лумумба е символ 
на всичките жертви, които 
досега паднаха за свобода
та на копгоанския народ. 
Смъртта на Па грис Лумум 
ба ще значи нови хиляди 
борци, които ще последват 
негот.ия път. Ние считаме, 
че за сегашното положение 
в Конго най-голяма гина 
пада г.ърху белгийците, ко 
ито 150 години са владее- 

тази

МЪЧНОТО И БОЛЕЗНЕНО МИНАЛО НА КОН 
ГО СЕ ЗАПЕЧАТИ С КРЪВТА НА ТРИМАТА НА
ЦИОНАЛНИ БОРЦИ И НАРОДНИ ВОДАЧИ. НАПРА 
ВЕНО Е ЗЛОДЕЙСТВО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ВЕЧЕ ДА 
СЕ ПОПРАВИ.

НА ЦИНИЧЕН НАЧИН БЕ СЪОБЩЕНО, ЧЕ 
ПОДЛО И ЗВЕРСКИ Е УБИТ ПАТРИС ЛУМУБА, 
ПЪРВИЯТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗА
ВИСИМИЯ КОНГО. УБИТИ СА И ДВАМАТА МУ 

СЪТРУДНИЦИ-МИНИСТЪРЪТ НА ОТ-БЛИЗКИ
БРАНАТА ГЕНЕРАЛ МОРИС МПОЛО И ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯТ НА СЕНАТА ЖОЗЕФ ОКИТО.

КОНГОАНСКИЯТ ПРОБЛЕМ С ТОВА НЕ Е 
РАЗРЕШЕН. НАПРОТИВ СТАВА ОЩЕ ПО-ТРУДЕН, 
ЗАЩОТО СТРАНАТА Е ДОВЕДЕНА ДО НАЙ-ГОЛЯ- 
МАТА ОПАСНОСТ ОТ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА. ЦЕ
ЛИЯТ ПОЧТЕН СВЯТ ПРИЕ ВЕСТТА ЗА УБИЙ
СТВОТО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛУМУМ
БА И СЪТРУДНИЦИТЕ МУ МПОЛО И ОКИТО с 
ВЪЗМУЩЕНИЕ И ГНЯВ.

ли и експлоатирали 
страна. Кей им е позволил 
да бомбардират и избиват 

нег.инни конгоански хора?... 
Учудваме се ипитаме, къ
де е съвестта на хората, ко 
ито пред лицето на мисия
та на ООН правят такива 
зверства....”Нашият народ прие този 

подъл акт с явно огорче
ние. В цялата страна се пр 
оведоха масови протестни 
митинги, в които участвува 
хг десетки хиляди гражда 
ни. Митинги се проведоха 
и в трудовите колективи 
-на предприятията и учреж 
данията.

Неброени протестни те
леграми са отправени 
нашите народи до генерал 
ния секретар Даг Хамар- 
шелд, до Съвета за сигур 
ност и до гларите на разли

„Долу колониализмъш — Да живее 
борбата па Кошо“

чни държави, зарад злодей 
етвото, което колониалните 
наемници в Конго с подкре 
пата на Белгия и на други 
те колониални сили, пред 
очите и под закрилата 
силите на ООН извършиха 
над истинските представи 
тели на конгоапския народ .

В Белград, Загреб, Сарае 
во, Скопие, Любляна, Тито 
1рад и из цялата страня, го 
гославекия трудов народ и 
зрази възмущението си и 
протеста срещу злодеяни 
етс. • -

Между свободата 
ч робството няма 

компромиси
Африканският студент 

Даку Тете от Тогс, заста
нал на покрива на един ав 
тобус, бурно поздравен от 
митинга, заяви: „Патрис 
Лумумба убиха под синьо
то: знаме на ООН. Убийци
те направиха едно от най- 
гнъсните злодеяния в ре
волюционната история на 
Африка. Неговата смърт 
трябва да бъде край на лъ
жливите приказки, че ме
жду свободата и робството 
може . да има компромис.

на

Президентът Тито пред тръгването си от Белград.

Лео Матес. На тръгване от 1 ягането на най-лошото”. 
Белград президентът Тито 
направи изявление в което 
подчерта приятелството на 
нашите народи към народи 
те от Африка. В изявление

Тържестено изпратен от 
столичани отпътува от Бел 
град за Сплит президентът 
Тйто, тръгвайки в приятел 
ско посещение на някои 
от страните на Африка.

„Дълбоко съм уверен, че
отизразявам желанието на 

всичките ни народи, на вси 
чки граждани на Югосла
вия, когато казвам, че ще 
бъда колкото е възможно 
повече, верен изразител на 
ония големи симпатии, ко 
ито пашите народи питят 
към народите от страните, 
които ще посетя и към вси 
чки африка!1ски народи-и 
към опия, които вече са осъ 
ществили своята независи
мост, и към ония, които се 
борят с пай-голямо жела
ние да добият пълна неза
висимост и в свобода да 
изграждат своя по-добър 
живот.”

г~
„ДЪЛБОКО СЪМ УВЕРЕН, ЧЕ ОЩЕ САМОТО 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛУМУМБА В РЪЦЕТЕ НА ПОЗНА 
ТИЯ КРЪВНИК ЦОМБЕ Е ПРЕДСТАВЛЯВАЛО У- 
МИШЛЕН ПЛАН ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО НА ЛУМУ
МБА. СМЪРТТА НА ЛУМУМБА ДЪЛБОКО ПОТРЕ
СЕ ВСИЧКИ НИ, ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА НАША
ТА СТРАНА И НИЕ СЕ ВЪЗМУЩАВАМЕ ОТ МЕТО 
ДИТЕ, КОИТО ДНЕС СЕ УПОТРЕБЯВАТ ПРОТИВ 
КОНГОАНСКИЯ НАРОД, НЕ ЖЕЛАЕЩ НИЩО ДРУ 
ГО, ОСВЕН ДА БЪДЕ ГОСПОДАР В СОБСТВЕНАТА 
СИ КЪЩА. .

Сто и педесет хиляди бе 
лграждани се събраха на 
площд „Маркс-Енгелс” да ■ 
протестират срещу зверско 
то убийство на Патрис Лу 
муба и др.амат му сътруд
ници. С лозунгите: „Ще о- 
кажем пълна подкрепа на 
свободата на африкански
те народи’ „Доле колониа- 
лизмът” „Да живее борба
та на Конго”, „Слава на бо 
реца за свободата на 
гоански народ”, 
ние на главорезите Касаву 
бу, Мобуту и Цомбе” и „Аб 
дицирай мистер Дъг” про
тестираха белградските ма 
си. Най-напред на площа
да „Маркс-Енгелс”

дателят на Социалистичес 
кшшгьюз на Белград Мили ( Смъртта на Лумумба раз-

•я

: АМОРАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКО 
ТОВА ПАДА ВЪРХУ НЯКОИ ОРГАНИ НА О.О.Н.’ 
КОИТО НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАЛИ, А 
ЗА ГЛАВНИ ВИНОВНИЦИ СМЯТАМ БЕЛГИЙСКИ
ТЕ КОЛОНИЗАТОРИ, ЗАЩОТО ЦОМБЕ, МОБУТУ, 
КАСАВУБУ И ДР. СА САМО СЛЕПИ ОРЪДИЯ В 
РЪЦЕТЕ ИМ. МИСЛЯ, ЧЕ ТОВА УБИЙСТВО, КОЕ
ТО В НОВАТА ИСТОРИЯ Е БЕЗ ПРЕСЕДЕНТ, ЩЕ 
ПРЕДИЗВИКА ОБЩО ОГОРЧЕНИЕ НА АФРИКАН
СКИТЕ НАРОДИ И ЧЕ МЪРТВИЯТ ЛУМУМБА ЩЕ 
БЪДЕ ОЩЕ ПО-ОПАСЕН ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА О- 
НИЯ, КОИТО ИСКАТ ДА ДЪРЖАТ И ПО-НАТАТЪК 
В КОЛОНИАЛНО РОБСТВО АФРИКАНСКИТЕ НА-

„На нашите народи по
желавам пай-голямо щас
тие. На това свое пътуване 
ще следя всичко, случващо 
се у пас, уверен че пашите 
народи, както и досега ще 
оказат най-пълиа подкре
па па нашата политика, ко 
ято е отражение на паша
та действителност”.

кон-
„Наказа-

а след
това, около 16,30 часа пред 
белгийското посолство” 
Белград когато пробили ко 
рдона на органите г 
рността демолираха 
етвото и някои

След впристигането, в 
Сплит бурно приветству- 
ван от 30 хиляди спличани 
на 14 февруари преди обед 
президентът Тито с придру

РОДИ”.
До. Тм'о за убиството ма Л/мумба на сигу

ПОСОЛУ
.........••С-чЦ-у/С

демонстран 
ти, след предизвикател
ството на някои членове на 
белгийското

Президентът ще поести Га
на, Того, Либериа, Гвинея, 
Марюко и Тунис. Неофици
ално посещение ще напра
ви и на Обединената араб
ска република. С президен 
та Тито отиват съпругата 
му Йованка Броз и члено
ве на официалната свита- 
предеедателят на Народно 
то събрание Лазар Колише 
веки, държавният подсе

кретар на външните рабо
ти Велко Мичунович и ге
нералният секретар на пре 
зидента на Републиката

то той подчерта целта на 
пътуването му, като каза, 
че ще се срещне с най-от
говорните глави на. тези 
страни, за да извърши об
мен на мнения по различ
ни проблеми от общ хара
ктер и за двустранните от
ношения.
Президентът — че особено 
важно е да разменим мне
ния за днешното междуна
родно положение, което от 
ден се влошва и затова изи 
еква да се направят най-го 
леми усилия за предотврат

жаващите го се качи на 
парахода „Галеб” и зами
на на официално посеще
ние на споменатите афри
кански страни.

' : тпосолство и на 
семейства, проби

ла посолсот-
през изпочупените 

прозорци, като на 
вход на посолството 
наха

1техните
V'/XV.;

ШШг 0'СГ - * ""
ха в сградата 
в ото

V->.д:$ Ш:".ш " шсамия 
изтък 

-на Па- 
надпис: 

„Слава на бореца за свобо 
да и мир на африканските 
народи”.

На борда на кораба пре- 
зидентът е направил изяв
ление по повод убийството 
на законния министър-пре 
дседател на конгоанската 
република Патрис Лумум
ба пред кореспбдента на а- - 
генция ТАНЮГ.

к "А„Считам-каза портрета 
трие Лумумба с I V - .*•.

л Щ
Ш-

:&
АА

На площада „Маркс-Ен- . 
гелс” пръв говори предсе- Една от последните.снимки па Лумумба



БРАТСТВО2
I «

И МЪРТЪВ ЛУМУМБА ЩЕ БЪДЕ 

ОПАСЕН ЗА КОЛОНИЗАТОРИТЕ
ТИТО:

'

РИМ: Вестникът „Паезе 
сера” пише, че злодеяние
то е подготвил Цомбе в до
говор с белгийските коло- 
ниалисти, както и че прика 
зката за мнимото бягство е 
послужила само като пре-

МОСКВА: Коментаторът 
Радио, МоскЕа е оквали 

като

крива истинското лице на : оръжие й" пари да сеят смъ когато трябва да се пред-
рт и кърв'6пролития ' сред приеме енергична’ и ефйка 
конгоанския народ. Ние из спа акция за наказване на 
разяваме плнга солидарност 
с борбата на конто анците и 
останалите поробени наро
ди. Поздравяваме борбата 
на алжирския народ, който 
няколко години вече лее 
кръв е собствената си стра 
на. Искаме от ООН да взе
мат енергични мерки и да 
повикат на отговорност ви
новниците за пгьсното де
ло. Искаме да се обезоръ
жат бандите на Мобуту и 
Цомбе, които сеят смърт в 
Конго, да се изхвърлят от 
Конго ония които най- 
много са виновни. Ис
каме от ООН с подкрепата 
на всички свободолюбиви

към изявленията на прези 
дента Кейеди и на'ръково 
дителя на американската

на
фицирал убийството 
„най-подло престъпление 
ьа двадесетия век”. Радио-

империализма
След това говори предсе

дателят на Главния отбор 
на ССРН на Сърбия Ду- 
шан Петрович-Шане. Той 
изтъкна, че убийството на 
Лумумба е голямо злодей- 
ство и че народите на све

то обвинява като преяки 
изпълнители на тоова зло
деяние Мобуту, Касавубу и 
Цомбе, но изтъква, че те не 
са главните виновници. В 
тс-зи полуофициален 
ментар на Москва, истин
ските виновници са белите 
колонизатори и „господин 
Дъг Хамаршелд, все още 
генерален секретар на ОН’.

текст да се „оправдае това 
уибйство”.криминално 

„Джорнале д’ Италия” съ
що така не вярва в офици

та с това доживяват голям 
позор. Убийството на Лу
мумба е резултат на външ 
ната намеса. Той е жертва 
на чуждия заговор против 
конгсански народ. Това зло 
действо е изява

ко-

алната версия за смъртта 
на Лумумба.

на ония си
ли, които подклаждат гра

жданската вейна в тази 
страна. Тс

ТУНИС: Министърът на 
външните работи Мокадем 
е заявил, че президентът 
на Тунис Хабиб Бургиба, 
който е на лекуваме в Шве 
йцария, „е ужасен от вест
та за убийството на минис
тър-председателя Лумум
ба”. Министърът Макадем 
е добавил, че президентът 
Бургиба съжалява, че жиз 
нената политическа сила 
на министър-председателя 
Лумумба не ще може да по 
могне на неговия народ да 
преодолее трудностите и о 
пасностите, пред които е из 
правен.

I

е нападение,
и удар срещу силите на ми
ра. Затова и протестираме 
и отговорността прехвъря-

сили, да възстановят ред и 
законност в Конго и да му

Лумумба в ръцете на Мобутсвските банди.ме на ония, които доведоха 
на власт разни Мобутовци 
и Цомбеовци и им дадоха 1 висимсст.

помогнат в борбата за неза делегация в ООН Стивен- 
съм-ксйто е изразил „дъл
боко съжаление” поради у 
бийството.

БРЮКСЕЛ: Белгийското 
министарство на външните 
работи е отказало да коме 
нтира вестта за убийството 
на министър-председателя 
Лумумба.

виновниците." Ако това ве 
днага не се направи и Кон 
го не извлече от цялото то 
ва положение-последиците 
ще бъдат болезнени.

РАБАТ: Бяхме дълбоко 
развълнувани от убийство
то на министьр-председате 
ля Лумумба и неговите съ- 
трудници-се казва в теле
грамата на мароканския 
крал Мохамед V до гене
ралния секретар на ООН-и 
ние енергично заклеймява 
ме този отвратителен акв. 
Това злодейство, насочено 
срещу африканския нацио 
нализъм, нанася страшен 
удар на престижа на ООН 
и на доверието, което към 
тях питаят преди всичко дъ 
ржавите, които неотдавна 
извояваха своята незави-. 
симост”.. .
ВАШИНГТОН: Диплома
тическите наблюдатели вя-

КАК КОНГО ПО
СРЕЩНА СМЪРТТА 

НА СВОЯ ВОЖД Мполо м-р на отбраната

Новината за смъртта на 
Патрис Лумумба е приета 
твърде болезнено в целия 
Конго. „Лумумба е убит но 
конгоанският 
зъм живее. Един голям чо 
век падна за идеята на сво 
бодата но след него ще до 
йде друг да продължи него 
вото дело, докато национа
лните сили на Конго не по 
бедят келониализма.” Ради 
ото Сенливил така пренесе 
вестта между 13 и 14 фев
руари през нощта, като из
тъкна, че силите и народът

на Източната и Киву про
винция ще останат верни 
на първото конгоанско пра 
вителство и че няма да сле 
дят пътя на злодеите, ко
ито за постигането на сеои 
те политически цели си 
служат с кръвопролития. 
Ред и дисциплина владеят 
в тези провинции. В Леопо 

■ лд-вил населението, привър 
жено на легалното правите 

изне

Злодейството е дело на кликата 

Цомбе - Мобуту - Касавубунациснали-

По повод убийството на 
Патрис Лумумба държав
ният секретар на външни
те работи на ФНРЮ Коча 
Попович от името на пра
вителството на ФНРЮ е о- 
тправил до .председателя 

на 'Съвета за сигурност на 
ООН следното писмо, с ис
кане да бъде разделено на 
членовете на Съвета:

„Окончателно е потвър
дено, че председателят на 
легалното централно прави 
телство на Република Кон 
го, Патрис Лумумба, 
бит на зверски начин. Това 
злодейство несъмнено е де 
ло на кликата Цомбе-Мо- 
буту-Касавубу, която е в 
пряка служба на чуждес- 

няма какво да прибави транните интервенти, пре-

Конго би трябвало да се по 
ложат най-енергични уси
лия за спиране на влошава 
нето на положението от 
всички ония, които са заин 

^ере.ерв^гщ, за„.; истинското 
разрешаване на конгоанска 
та криза.

Правителството на ФН
РЮ счита, че като първи 
необходими мерки трябва 
да се вземат следните:

1. Да се проведе спешно 
и енергично разследване в 
Конго с цел да бъде преци
зирана отговорността за по 
длото убийство на шефа на 
легалното конгоанско пра
вителство.

2. Да се извърши пълно 
и неотложно отстраняване 
на военния и полувоенен 
белгийски персонал и изо
бщо на всички чужденци 
извън състава на силите 
на ООН в Конго, при едно 
временното обезателно ра
зоръжаване на въоръжени 
те банди на Цомбе, Мобу
ту и тем подобни.

3. Ако в точно определе
ния срок Белгия не извър 
ши посоченото евакуиране 
необходимо е да се предви
ди предприемането на опре 
делени санкции срещу нея.

Правителството на ФН
РЮ счита, че това са мер
ките които изисква сегаш
ното критично положение в 
Конго. Същевременно то 
счита, че тези мерки пред
ставляват необходим увод 
за нормализиране на поло
жението в Конго.

димно на белгийските.
Правиелството на ФН

РЮ констатира, че това не 
чувано злодейство предста 
влява опит да се легализи
ра. бцзаконието,- което нос-; 
тояннр се разширява в ,Ко 
нго от започването на бел
гийската въоръжена акция 
и при непрестанната чуж
дестранна намеса в тази 
страна. Това злодейство съ 
щевременно означава явна 
насока към предизвикване 
на гражданска война, а ка 
то акт на международна 
провокация заплашва да 
предизвика и по-широки 
международни 
ния.

СЕОЯТ^

наданост и тъга, но остава 
храбро.

лство- изтъква

рват, че „голямата погну
са”, която е изразил пре
зидентът Кенеди по повод 
убийството на

„ Ще продължим делошо ма Лумумба“
Председателят на прави- борбата на Патрис Лумум- 

телството на Източната ба. Националното движе- 
провинция Мацзикала е ние на Конго (Партията на 
предал на 1 февруари на Патрис Лумумба) — се из- 
ггредставителя на мисията тъква в речта — ще продъ 
на ООН в Стенливил копия лжи борбата. „Когато един

падне, друг ще заеме място 
то му”.

В Стенливил от 13 февру 
ари вечерта са затворени 
всички места за забава в 
знак на траур по случай 
смъртта на Лумумба и на 
двамата му сътрудници.

В провинцията Киву пре 
дседателят на правителст
вото на провинцията Ани- 
сет Кашамура е провъзгла 
сил ден на траур зарад ли
квидирането на председа
теля на централното конго
анско правителство Патрис 
Лумумба, председателя на 
Сената Окито и министъ
ра на отбраната Мполо. В 
БукаЕа-столицата на про
винция Киву-са затворени 
всички магазини, а радио
то предава само траурни 
маршове.

Лумумба, 
ще има като последица „по 
лагането на още по-енер- 
гични усилия на админис
трацията^ и настояванията 
да се избегне по-голямо кр 
ъвоггролитие в Конго” Пре 
дставител на Стейт депар
тамента е казал обаче че

е у-

усложне-

Правителството на ФН
РЮ счита за свой дълг да 
констатира, че отговорнос-

ПОСЛЕДИИ новини тта за това трагично раз
витие на събитията в Кон
го пада върху всички ония 
които въпреки многократ
ните предупреждения поз
волиха да се стигне до та
кова развитие.

Протести навсякъде
КАЙРО: По време на де 

монстрацийте в Кайро из 
бухнали по повод убийство 
то на Лумумба сградата на 
белгийското посолство 
била демодирана и запале

На чело на централното
правителствоконгоанско 

сега се намира Антоан Ги- 
зенга, председател на Пар 
тияа на африканската со 
лидарност и един от близ 
ките сътрудници на убити 
я Патрис Лумумба.

Органите на ООН, на кои 
то беше възложено 
ведат мисията 
Конго, делят в 
изцяло тази 
която е толкова по-голяма, 
колкото те със своите 
стъпки или пропуски сери
озно са навредили на 
стажа на ООН.

Югославското

да про 
на ООН ве

пълна мяра
отговорност,на.

Окито председател 
на Селата

от речта, в която се изтък 
ва, че политическите лиде
ри, верни на законното пра 
вителство ще продължат

ВИЕНА: Австрийските
вестници обвиняват Белги 
я за зверското убийството 
на Лумумба.

Правителството 
ФНРЮ е признало прави 
телство на Г.чзенга като за 

[то правителство на Ко

на по-

пре-
кон
нго. правител

ство счита, че в положение 
то след подлото убийство 
на шефа на легалното пра
вителство

ТЕЛ АВИВ: Пред сграда
та на белгийската посолс
тво в Тел Авив са избухна 
ли демонстрации в които 
са участвували студентите 
от азиатско-африканския и 
нститут и израелски студе 
нти.

В изявлението на съветс 
кото правителство по пов 
од убийството на Лумумба 
между другото се казва, че 
правителството на 
прекъсва всички отноше
ния с генералния секретар 
на Обединените нации Ха 
маршелд.

Световната обществе
но иовод убий-

Републикана

СССРносил
сшвошо на Лумумба

Министърът 
на вънишните работи на 
Ирик Ашем Жаунд е зая
вил че правителството на 
Ирак енергично осъжда за 
говора срещу Конго и убий 
ството на Лумумба.

БАГДАД:
станаха оби-ООН, които 

кновени пионки в безмилос
КАЙРО: Президентът На 

„дълбоко потресен” Председател на сецесио- 
нистично правителство на 
Катацга Цомбе се заявил 
пред журналистите, че не 
възнамерява да приеме ме 
ждународната комисия, ко 
ято б( провела разследва 
не по повод убийството на 
Лумумба. Той се изразил с 
думите „Хич ни ми е гри
жа за Обединените нации.

сър е
от вестта за убийството на
министър-председателя Лу
мумба, се казва в официа- 

съобщение и добавя:

тната борба на империализ 
конгоанския на-ма против 

род".
НЮ ДЕЛХИ: „Това пред 

ставля кулминация в сери
ята от трапгчни и печални 
събития, които се случват 
в Конго-е заявил министър 
председателят Неру и доба 

че е настъпило време

лното
„Отговорността за смъртта 
на Лумумба пада върху им
периалистическите 
чиито агенти 
мо обикновено оръдие, ка- 

властта на

ВАРШАВА: Младежи-де 
монстранти във Варшава 
са нахлули в белгийското 
пословство и демодирали 
сградата.

сили, 
в Конго са са

Главврезите: Заповядайвил, гостенино !кто и върху
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БРАТСТВО

Долна Любат*Забележенв на едно изборно събрание Успехи, но и големи грешкиКЪМ ПО-ЗАСИЛЕНА ИДЕЙНО- 

ПОЛИТИЧЕСКА РАБОТА на СКСИзборни събрания в иървичнише организации
доклада се изтъква, че „чле 
новете на СКС, ксито са ра 
бстили в кооперацията не

емал докладите и предло
женията на управителния 
етбер на кооперацията.

В края на миналия ме
сец в Долна Любата се про 
веде отчетно-изборно съб
рание наггьрвичната парти 
йна организация на СКС. 
На събранието присъствува 
ха представители на масо
во-политическите организа 
ции и др. Славчо Сотиров, 
член на Общинския коми
тет на СКС на Босилеград.

В изчерпателния доклад, 
изнесен от др. Станоя Ва- 
силевич, се изтъкнаха ус
пехите, ксито тази органи
зация е постигнала в отче 
тния период, но също така 
дълбоко бяха засегнати и 
грешките и слабостите в 
ръководенето и работата 
на организацията и на от
делните й членове.

на безпартийВ малката зала на култу 
рния дом в Димитровград 
е светло, тихо и тържестве 
но. Тържествено по чув
ствата на присъствуващи- 
те, скромно по обстановка
та. Изборно събрание на 
първична, организация на 
СКЮ, която обхваща Стро 
шена чешма. Организация
та има зад себе цял период 
от време, през който е по
емала една след Други, а 
понякога и по няколко от 
един път, задачи върху се 
бе си. Тази организация е 
хетеро гена — в нея члену
ват и земеделци, и служа
щи, и домакини и работни
ци. Обаче броят на служа 
щите е най-голям и затова 
я считат предимно като 
организация на служащте. 
Въпреки това свое разнооб 
разие по състава си, органи 
зацията се ползва с репута 
пията на най-солиднит е ор 
ганизации в града.

И този път комунистите 
от района на Строчгена че
шма имат зад себе си х\ ба 
пч успехи, които, може би 
за тях не предг.тавяват не
що особено, но в Действи
телност заслужват всяка
кво признание. Наистина 
една така хетерогенна орга 
низация в практиката тру
дно се справя с редицата 
проблеми, но това не е слу 
чая и с организацията от 
Строшена четмо. Благода
рение на активността и 
предприемчивостта на ко
мунистите и секретариата, 
организацията е намерила 
същинското си място в об
ществено-политическия жи 
вот в града. Това е един
ствена организация в гра
да, която е тРябало много 
повече да се занимава с въ 
проси от областта на земе
делското производство, как 
то и с проблемите в града 
— политически, културни, 
комунални и проче.

Секретарят на първична 
та организация е препода
вател, пРоизлезъл от бедно 
селско семейство, израснал 
в новите условия на социа 
листическите обществени 
отношения. Той дава отчет 
за своята работа, рабстата

вниманието и 
ните. Ко селата и предпри 

голям брой безпаР-

внище да влезат в редове- 
те на СКЮ.

Един от комунистите из
тъква, че организацията и- 
ма много успехи, но иска 
да посочи, че някои члено 
ве не са били достатъчно 
ангажирани в работата на 
Обществено-политическите 
организации и затова се 

- случвало други да бъдат 
претоварени с работа и дл 
ъжности, че към приемане 
то на млади хора е трябва
ло по-смело Да се пристъ
пя... Друг изтъква, че в бъ 
деще трябва да се обърне 
по-голмо внимание на земе 
делците които решително 
приемат всички нови меро 
приятия в тази област, и с 
това показват, че са при
върженици на новото в на 
шия обществен и стопанс
ки живот... И така трет, че 
твърти, пети... Много мне
ния, много предложения и 
готовности за изпълнения

ятията
тийни присъствували 
интерес следили работата 
на комунистите, доволни 
от тяхната заангажираност 
за доброто на селото, пред
приятието и пр. Според из
казването на 
градските организации пре 
дстои повече работа на иде 
йно-политическото поле, за 
щото с изграждането на 
промишлени предприятия 
в града настъпва промяна 
в структурата на града. 
ПРед комунистите в цялата 
комуна као първа задача 
стои осъществяването на 
перспективния 
план на комуната и страна 

от което ще зависи и 
по-нататъшното развитие 
на града и комуната. За
плануваното 
на нови предприятия и сто 
пански начинания дава въз

и с

Алексов на.

Изглед от Долна Любатастопански
говоСлед разискванията 

ри др. Сотиров като изтък 
на важността на новия пет 
годишен обществен план и 
подчерта задачите и роля- 

членовете на СКС в 
борбата за неговото изпъл 
нение.

са държали сметка за ни
що и със сЕоята намерли- 
вост и несттоворност са я 
довели до ликвидация”. В 
доклада се изтъкна и това, 

съЕет 
коопера-

та, Сравнително малко на 
брой (34) членовете на СКС 
са имали челно място в наизграждане стояванията и борбата за
социалистическото преоб- че кооперативният

на земеделската 
ция не се е проявил като 
орган на обществено управ 
ление и че „на вяра” е при

та на
селото. Те саразуване на 

били носители и на идео
логическо - политическата 
дейност, на културно про
светната активност и са о-

Ал. Младенов

След изборите в 

организациите на СНС
съществили една здрава и 
непосредствена връзка с 
обществено-политическите 
организации в селото. Този
курс на организацията и на_ В течение на първата по 
членовете и е за8-ь
за издигането на престижа оцетно-изборните
И И за редица успешно про и в първичните
ведени акции от важно сто конференции р 
панско значение за селото. организации на СК в Дими

тровградасата община, във 
всички организации конфе 
ренциите преминаха 
знака на внушителна акти 

както на членовете

туалните и най-належащи 
проблеми от живота но хо 
рата. Това е също така и 
потвърждение, че отчетно 
изборните конференции са 
били добре и умело подго
твени. Като основна задача 
в бъдещата работа на кому 
пистите бе поставено изпч» 
лнението на новия пеРспвн 
тивен план.

Работата за идеологичес
кото издигане на комунис
тите, за масовизирането на 
членството на СК навсякъ 
де бе процепена като зада 
ча от първостепенно значе 
ние. Особено бе подчертана 
заАачата за издигането на 
идеологическото равнище 
на младите комунисти и тя 
хното оспособяване за по
литическа активност.

Освен това в разисквани 
ята бяха засегнати разли
чни местни проблеми. Така 
например във Висока бе из 
тъкнат въпроса за увелича 
ване на животновъдния 
фонд и за подобряване на 
селското стопанство изоб
що. Разискванията в дими 
тровградските предприя
тия бяха насочени главно 
към увеличаване произво
дителността на труда, към 
внедряване на възнаграж- 
дането според трудовия е- 
фект и дРуги стимулатив- 
пи форми на възнагражда 
ване, както и към изпълне 
ние на плановете на пред
приятията. които тази годи 
на са далеч по-папрегнати 
отколкото през миналата.

Изпълнението на всички 
горе-посочеии задачи и о- 
собено изпълнението па но 
вия перспективен план на 
комуната, който представ
лява прелом в живота на 
този край, е наистина гРап 
Диозка по пълно реална и 
осъществима задача. Вси
чко това обаче изисква мак 
симални усилия и пълно 
ангажирване както на раз
личните масово-политиче
ски организации, така и на 
всеки отделен човек. Раз
бира се в изпълнението па 
очертания перспективен 
план и останалите набеля
зани задачи комунистите 
трябва да заемат челно .«я 

Д. Йотов

Обаче и грешките, които 
са направени са също така 
за отбелязване. Членовете 
на СКС, влизащи в ръко
водните органи на ксопера 
цията не са показали доста 
тъчно старание и настойчи 
вост в работата си и са до
принесли щото кооперация 
та в Долна Любата да не 
отговори на задачата си да 
бъде организатор на висо
ка производителност и фак 
тор, който да мобилизира 
частните производители за 
подобряване на селскосто
панското производство. В

под

Учасници на събранието вност
на СК, така и на останало
то гражданство. За отбелязможност за заемане на по-на рсички задачи, които на 

лага нашето обществено-по 
литическо и стопанско Раз 
витие.

вече от 3,000 лица.
Избори. Повече кандида

ти от нужния брой. Прин
ципът на демократичността 
е на лице. Нови хора вли- 

Ня-

ване е и фактът, че на таз
годишните изборни конфе 
ренции присъствуваха и ак 
тивно учествуваха в разие 
кванията голям брой гРаж 
дани нечленове на 
хното дейно участие в ра
зискванията по различни 
проблеми наглеЛно ноказ- 

че са засегнати най-ак

Секретарят на общин
ския комитет на СКЮ пра 
ви забележка, че повече се 
говори за слабостите, а по- 
малко за успехите. Комуни 
стите. в комуната намери
ли главните проблеми. С де 
йността си те привличат-

Заселяние на пр1 лседтелството на общинския отбор ня ССРН в Димитровград

зат в ръководството, 
кои от старите отиват на 
нови длъжности. Нови за
дачи, нови начинания и но

СК. Тя

ви успехи.
ва!М. Присойски

на двадесешгодишнипаша ошПриготовления за чествуване
Народната революция и Деня на младосттаорганизацияцялата

през изтеклия период. Въ
преки че организацията е 
известна като една от най- 
добрите той повече говори 
за онова, което е пропусна 
то, ксето е трябвало да се 
направи, а не е постигнато. 
Подобно на него и остана
лите комунисти, участвува 
щи в разискванията пове
че се задържат върху сла

на

то ст тяхнаа работа 'До зна 
чиелна степен зависи и ра 
ботата на другите организа 
ции и дружества.

Предесдателството на об 
щикския отбор на ССРН ра 
згледа предстоящите зада
чи на Дружеството на же
ните в комуната — особе
но задачите около ггредсто 
яща общинска конфееГ*н- 
ция на жените, на която 
трябва да бъдат избрани 
Делегати за съюзната кон
ференция на Съюза на же 
нсюяте дружества в Загреб 
и републиканската конфе-

Живко Виденов; Организа 
ционно кадрова комисия от 
5 члена, чийто председател 
е Славчо Бошков; Комисия

I Бойович кирил, Ташков,
Александар Петрович , Ми 
лош Максимович, Стоян 
Наков, Еленко Виданович,
Душан Бишчан, Илия Ра- 
ич, Нацко Тончев и Киро 
Иилиев. В Отбора за чест- твеното управление, от 5 
вуване традиционния праз
ник на българското малци 
нство са избрани 16 души:

На 10 т. м! в Димитров
град се състоя заседание на 
председателството 

щинския отбор на Социа
листическия съюз, на кое-

на об-

7за работа с жените, 
члена; Комисия за общес-

от
то бяха разгледани редица
актуални организационни 

На това заседа- члена, председател Дими
тър Манов; Комисия за ра-

въпроси. 
ние бяха оформени отбори 
за чествуване Двадесетго- 

народната
бота с обществените орга
низации, от 7 члена, преДсе 
даел — Кирил Трайков; 
Комисия за идейно-възпи
тателна работа, от 9 члена, 
председател — Адам Геор
гиев. Според решението на 
председателството комисии , 
те рябва да започнат с до- 
бРе организирана работа 
най-късно до 20 т. м., защо

бостите, а по-малко говор
ят за успехите. Впречем то 
ва е една от най-главните 
характерни черти на юго
славските комунисти — по^ 
вече да говорят за пропус
ките, а по-малко за успехи 
те, с които привличат вни
манието на цялото прогре-

Начо Станишев е председа
тел а за членове: Петар А- 
лексов, Душан Бишчан, На 
цко Тончев, Еленко Вида
нович, Никола Георгиев, 
Десимир Манчич, Миша 
Киров, Любиша Джордже- 
вич, Сърбислав Златкович, 
Михаил Любенов, Адам Ге 
оргиев, Методи ПетРов, Са- 
вка Стефанова, Лиляна Йо 
сифова и Георги Шукарев.

дишнината на 
революция и за чествуване 
традиционния празник на 
българското малцинство — 
25 май. Също така са обра
зувани 6 комисии при общи 
нския отбор на ССРН и раз- ренция, която ще се състои 

в Белград.гледани някои предстоящи 
задачи на Дружеството на 
жените в комуната. Пред
седателството взе решение 
на 21 т. м. да бъде свикан 
разширен пленум на общи 
нския
който обстойно ще бъде ра 
згледан перспективния сто

сивно човечество.
През изминалия период 

организацията е приела 5 
нови членове, от които 4 са 
служащи и 1 работник.Об
ща костатация е, че с прие 
мането на нови членове е 
могло да се върви по-сме
ло. Между земеделците, ко 
ито стоят между първите 
в усвояването на новите ме 
ропРиятия в селскостопан
ското производство може 
би е можало да се изградят 
хора, които в организация
та на СКЮ да намерят се
бе сй. Между домакините 
също така е могло да се на 
мерят, които може би слеД 
известна работа с тях, би 
израстнали на идейното ра

М. П.

Тези отбори ще изработ
ят обстойни планове за под 
готвителна работа в цяла
та комуна, по които ще се 
разисква и на предстоящия 
пленум, а след това ще се 
пристъпи към осъществя
ването им както в града, та 
ка и по селата.

За по-съдържателна Ра
бота в богатата Дейност на 
ССРН председателство фо
рмира 6 комисии: Комисия 
за жалби и оплаквания, съ 
стояща се от 5 члена. Пред 
седател на

отбор на ССРН, на

пански план на комуната в 
1961—1965 го-периода от

дина.
За по-добре организира- 

чествуване на Дваде-ното
сетогодишнината на Народ 
ната революция председа
телството оформи Отбор от 
15 члена. За председател 
на отбоРа е изабран Живко 
Виденов, а за членове: Ки
рил Трайков, Божидар Йо- 
цич, Георги Алексов, Воя Денят на младостта 1960 година сто.комисията е



4 БРАТСТВО

НАДЕЖДА НА КОМУНАТА Кратък стопански преглед
Когато преди 

от една година бяха
ката са големи. Искахме по 
вече да узнаем, но хората 
от скромност не дадоха вси 
чки данни.

Все пак успяхме да узна 
ем, че вече през тази го 
дина предприятието 
осъществи производство на 
стойност от около 500 мили

и пробното про
изводство на гумени ниш
ки от различен пресек. С 
пускането в действие на та 
зи фабрика ще бъдат задо 
волени нуждите на родна
та промишленост от чора 
пи, ластици, т. е. от позама 
нтерия, с което общността

по-малко започнеколектив при помощта на 
още Съгласно перспективния план за стопанското 

Развитие на НР Македония, електропромишлеността 
в републиката ще получи през следващия петгодишен 
период пет нови ведно централи с годишен капацитет 
от 640 милиона киловатчаса електрическа енергия.

С построяването на тези централи производ
ството на електрическа енергия в Македония ще се 
увеличи в 1963 година на 1 милиаРд и 400 милиона ки- 
лз-.ат часа.

поло
жени първите основи на 

Димитро в град оката фабри
ка за гумени изделия 
пай-големите оптимисти на 
разчитаха на нейното така 
бързо развитие. Започна се

комуната построиха 
хали и сами, без помощ от
зън и елаборати, монтира 
ха машините съоръжения
та необходими за производ 
ство.

пи

ще
Първите произведения ве 

че се появиха на пазара. 
По своето качество те въ 
обще не изостават от про 
лови. Със собствени сред 
ства хората в този малък 
на тези дни с редовно про

повече от скромно: с трима 
работници, почти без осно 
ек и средства и с пезначи 
телен опит. Но упоритоста 
волята и умението па хора
та и Комуната направиха 
своето.

Тази година „Заводи РР” от Ниш ще произ
ведат около 150.000 радио-приемници и 100.000 телеви
зори. Подготвя се изработката и кобалтна бомба, еле
ктронни „мозъци” за смятане, нови типове транзисто
ри и рентген-апарати.

Тазгодишната продукция ще достигне 20 
лиаРда динара, или около пет пъти повече отколкото 
миналата година. Същевременно работната ръка ще 
се увеличи само с 30%.

изводство на гумени църву 
изгедения на фабриката за 
гумени изделия „Тигар” от 
Пирот. Освен гумените цъ

Дйес димитровградчани с 
гордост говорят за своята 
фабрика за каучукови из
делия, за фабриката за про 
изводство на гумени ниш
ки. „Тя е надеждата на на 
зиата Комуна", с радост го 
вореха хората за пея. И та 
ка си е. Фабриката за гу 
лени
рва промишлена рожба па 
Димитровград й от нея с 
пълно право много се очак 
®а. Тя преди вси трябва

ми-рвули в течение е и подго 
товката за производство
на гумирано платно ц ра
злични 
За тази цел са монтирани 
триетажни парни преси, та 
ка че в близко време ще 
се работи в две смени. Фа 
бриката сега заема над сто

технически '■'стоки.
***

и-делия .е пъ Скопеното предприятие „Юг” достава минала
та година на Германската Демократична република 
трансформатори от 100, 160 и 200 КУА на обща стой
ност от 70 милиона динаРа. На изпробаването на тран
сформаторите присъствуваха и специалисти от ГДР, 
които се изказаха твърде похвално за тяхното ка
чество.

ПРИ ПРЕСИТЕ
работника.

Успоредно с това строят 
! се и мощности за произво 
I ство на гумени нишки. В о 

от елек-

она динара. В първата фа
за на изграждането ще бъ 
дат изразходвани около 
660 милиона динара.

Напуснах предприятието 
в Димитровград с впечатле 
нието, че волята, упоритос 
тта и старанието на тези 
трудолюбиви хора ще пре
одолеят всички прегради.; 
по ' (1 пътя на-стопанското', 
развитие на този край и че 
ще осъществят започнати 
те дела.

ще спести значителни де
визни средства, ксито бя
ха до сега изразходвани за 
вноса на тези артикули.

При фабриката за гуме- 
изделия вече работи е- 

дии цех за обвивка на гу- 
нишки с текстил

До края на тази година скопеното предприя
тие за електро-съоръжения ще изнесе е ОАР 
сфсрматоРи от 30-до 630 КУА, както 
артикули. Стойността на сключената 
ва 60 милиона динара.

рниците недалеч 
трическата централа 

■издигат корпусите на голо 
мите и светли хали на бъ

тран- 
и някои други 

сделка надмина-

оа
ни

дешата фабрика за гумени 
нишки. Сега се уреждат въ 
трешността на фабриката 
а към края на март трябва 
да пристигнат машините и 
съоръженията. Според пре тото качество и на пазара 
движданията монтирането 1 вече съществува интерес 
ще бъде извършено до кра за .тези произведения, 
я на месец юни, . когато ще Перспективите на фабри \

мените
(памук), перлон, найлон 
итн. Машините са внесени 
от Швейцария. В колекти
ва са доволни от постигна

***

Фабриката, Ъа електрически крушки „Тесла” 
от Панчево ще изхвърли на пазаря през тази година 

• над Ю милиона разни крушки, обикновени, 
тюрни и флоуоресцентни.

миниа-
Ще започне и-производ

ството на •рударски крушки, пълнени с криптон. из
работени в лабораторията на предприятието.

М. Алексич

ИЗ ЗАЛИТЕ т СЪДА
За кражба и носъвесна работа осътен на 13 месеца строг затвор В течение на 

но корабопловение
тази година Югославското реч- 

ще увеличи плавателния си паРк 
с един моторен влекач и 16 товарни кораби с 16.000 
тона обща носимост. Новите 
имат най-модерни съоръжения за плаване: Уред за 
мерене на дълбочина, радар, съоръжения 
по лошо и мъгловито вРеме

В цеха за обличане на гу. 
мени нишки. томври 1960 год. По време 

на изпълнението на тая 
длъжност, в периода от 13 
до 31 юли 1960 год. освен 
директорската длъжност е 
изпълнявал 
на временен касиер. За те
зи 18 дни е направил дефи 
цит на стойност от 560,316 
динара.

След разпита и изказва
нето на значителен брой 
свидетели-работници и слу 
жащи от предприятието 
„Балкан”, и от изказването 
на подсъдимия се установи,

Окръжният съд в Пирот 
под председателството на 
съдията Мишо Даскалович 
осъди бившия директор на 
гостилничарското предпри
ятие „Балкан” от Димит
ровград Владимир Мила- 
нов-Лацко на 13 месеци 
строг затвор зарад присво 
яване на обществени пари 
и несъвестна работа в слу 
жбата.

Владимир Миланов е бил 
директор на гостилничар
ското предприятие „Бал
кан” в Димитровград от 
1958 година до края на ок-

че подсъдимият е употре
бил за свои лични нужди- 
известна сума пари, която 
възлиза, според признание 
то на посъдимия, на 148000 
динара.

да геелужи като база за 
по-нататъшното премишле 
по развитие на този паси
вен край в Югеизточ1 ата 
част на нашата страна и 
да допринесе за укрепране 
то Ага материалната бада 
на комуната както и за по- 
значително заемане на ра
ботна ръка в Димитровгра 
дско.

Цехът, за гумени изделия 
който е поместен з сграда 
та на негогашното педаго 
гическото училище започ-

плавателни съдове ще

за плаване 
и централно командванедлъжността за управляване на моторите.Имайки предвид држа-

нието, социалното положе
ние в емейството му и че 
това е първо углавно прест

+ **

В началото на тази година рудодобивът в Ав
тономната област Косово и Метохия получи още един 
обект — започна експлоатацията на рудника за оло
во и цинк Кижница, край Прищина. Досегашните 
изследвания установиха резерви от над 10.милиона то 
на Руда.

ъпление, съдът произне
се присъда, с която Владц- 
мир Миланов се осъжда на 
13 месеци строг затвор.

Бранислав Желязков

ги хвърлят в хората, насе
лението на Боцник мълче
ше твърдо и упорито. Ко
мандващият българския ба 
тальон, капитан Цветков, 
беше разярен. След като 
видя, че народът мълчи, 
той избра 24 души и ги по 
веде за Лесковац, където 
ги измъчва и така изсто- 
щени ги избиха.

На 16 февруари същият 
български батальон се за- 
Еърна в Войник и тук пре- 
нущува. На следващият 
ден, около 14 часа, приети 
гнаха командирът на 13 пе 
хотен полк полковник Сто 
янов и подполковник Бо
рис Митрев със щаба си. 
Един час по-късно окупа- 
торските войници започна
ха да опожаряват Войник, 
да плячкосват и да товар
ят на кола заграбените от 
селяните вещи. Същевре-

децата и подкарани в една 
долинка към коритото на 
Пуста река. Движейки се 
към определеното място, 

бяха

поведоха жените и децата 
към едно възвишение неда 
леч от мястото, където бя
ха избити мъжете. Писъ
кът на жените и децата Ра 
здираше въздуха на опожа 
реното село. Окупаторите 
бързаха, защото наближа
ваше нощта.

В тази група от жени и 
деца се намираха и двете 
жени, които бяха се поро
дили сутринта.

— Какво си родила? — 
попитаха бълграските офи 
цери Видосава Костич.

— Момиченце-плахо от
говори Видосава.

— А ти?
— Мъжко — каза Дани- 

ца Здравкович.
Видосава с момичето пу

снаха да си ходи, а Даница 
със мъшката рожба грубо 
хвърлиха в групата за раз 
трелване.

Все по-малко се чуваха 
писъци. На края стреляха 
срещу всяко дете или же
на, които отдаваха признак 
на живот.

А когато падна нощ, пре 
стъшгиците с песен напус
наха Войник, за да продъл 
жат веселието и делбата на 
грабежа в Лесковец. След 
тях върху бялата покривка 
край Пуста река остана о- 
пожарено село Войник 1и 
215 убити мъже, жени и де

Ло смуитя яд мароунотд реЬалюция

Зверството в Войник те принудени 
да газят дълбока вода. При 
това двама старци умряха 
от студ.

Плачът на жените и де
цата, които предчувствува 
ха, трагедията отекваше из

Ябланичкия и Топлички о- 
тряд. Атакувайки от Лес
ковец, на 13 февруари в 
Войник пристигна един ба
тальон от тринадесети бъ
лгарски пехотен полк. На 
следващият ден призори го

нападнаха отделенията на 
Ябланичкия отряд. Около 
7 часа боевете прекъснаха, 
а в селото останаха 26 уби
ти партизани и 12 българ
ски войници.

След боевете български
те фашисти нахлуха в къ
щите, извършиха обиск, у- 
биха 5 местни жители и е- 
дин ранен партизанин, а то 
гава започнаха да извли
чат народа от къщите, не 
оставайки при това ни ма- " 
лките деца, ни болните же 
ни, ни старите хора.

Окупаторските войници 
не позволиха на никой да 
се приготви и облече, но та 
ка полуголи ги отведоха в 
училишния двоР, където ги 
биеха, стреляха над глави
те им и ги заплашваха, ка 
то искаха да ги принудят 
да признаят кой в селото 
е партизанин и кои къщи 
са партизански. Макар че 
студът стягаше и хапеше 
телата на изплашените хо 
ра и малките деца, макар 

зарежаха 
бомби, заканвайки се да

През месец февруари 
1942 година българските 
фашистки гойски, по''по
могнати от германците, не- 
дичевците и четниците, пре 
дприеха офанзива срещу о 
свободената територия на

долината на Пуста река, а
димът от опожарените до
мове задушваше гърдите 

които чакахана хората, 
смъртта.

Внезапно отекнаха истре
ли от две картечници. Хо
рата падаха. Проля се кръв 
тю бялата снежна 

Ставайте! На
покрив

ка. уцелили 
те ще подарим живота — 
викаха българските офице
ри.Живите и ранените пое
лушаха. Над 
издигаше понякой 
вел. Мълчеха. Нито

мъртвите се
прежи-менно цялото население на 

Войник, от малките един
не искаше милост. Тогава 
двама български войници 
слязоха на стрелбището и 
с прикладите

деца
до старите хора и жени, до 
ри и болните, бяха изведе
ни от къщите и закарани 
в местността Здравкови ни 
ви. Между изплашените хо 
ра и деца се намираха и 
две жени, които сутринта 
се бяха породили. Със 
бе си носеха своите 
родени деца.

подгониха 
в гРупа, апреживелите 

след това разпределиха 
кой къде ще застане.

Последваха 
ни рафали. Хората 
падаха върху снега. Жи
вите бяха

нови картеч 
отново

се-
ново-

ликвидирани с 
пистолет или пушка. 

Спускаше
В местността Здравкови 

киви възрастните мъже бя 
ха отделени от жените и

ч е
се мрак кога

то българските фашистиСв. Сотиров Ца.
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БРАТСТВО 5'

След изкуиуванешо БОЖИЦА:

РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ 

НА КООПЕРАЦИЯТА 

„ЕДИНСТВО“

Годшшнте отчетно- 
изборни събрания 

в синдикалните 
подружннци

Неотдавна завършилите 
отчетно-изборни събрания 
в синдикалните подружни- 
ци в Димитровград на пре
ден план изтъкнаха две ос 
новни задачи: по-гол яма а- 
ктивност на синдикатите в 
разясняването на новата си 
стема на разпределение в 
стопанските организации и 
дейно участие в борбата за 
внедряване на стимулатив 
ните форми на възнаграж 
даване — по единица про
дукт. На болшинството съ
брания в димитровградски
те предприятия бяха раз
критикувани некои служ
би е предприятията, които 
изчаквали идеално Да се у- 
рединт работите в предприя 
тието и след това да се при 
стъпи към внедряване на 
новите стимулативни фор
ми на възнаграждане.

на Шюшюна в Димитровградско

ПЪРВОКАЧЕСТВЕН ТЮТЮН 

И ДОБРА ЦЕНА
— Време е да се иремине^ _ към ио-едро тютюнопроизводство — Най-

доори шюшюноироизводиЯели излязоха селата Трънски Одоровци, 
Сливница, Бански-дол и Планиница —

ботилница за изработваме 
на персийски килими. За . 
тази цел миналата година 
бяха изпратени в Лазаро- 
после 8 девойки и .младе
жи, за да овладеят проце
са на производство. Тези де 
войки и младежи сега ра
ботят с успех на шестте 
разбоя в Топли дол. Пок
рай тях в работилницата за 
килими ще постъпят още 
девойки, които ще бъдат о 
бучени от своите съселян- . 
ки-девойки.

Тухларната в Ножица съ 
що така показва все' по-до 
бри успехи. Като единстве ■ 
на в Босилеградско тя не 
може да задоволи нуждите ‘ 
на хората и предприятия-'

Земеделската 
ция в село Божица, Боси
леградско, която обхваща 
и село Топли дол, развива 
все по разнообразна и по- 
щирока дейност. Първите 
й грижи са посветени вър- 
рсу развитието па селско
то стопанство, предимно на 
животновъдсвото. За подо 
брение на животновъдство 
то. и увеличение броя на 

кооперацията

коопера-

Изкупуването на тютюни 
те от реколта 1960 бе прове 
дено на два пъти : от 8 До 
21 ноемвРи и от 19 декем
ври до януари тази година. 

Повече от петстотин про 
изводители (от 31 село) ггре 
дадоха през този период 
49,182 кг. осушен тютюн, за 
който взеха 22,5 милиона 
динара. Те реализираха 
през тази година среДна це 
на от 458 динаРа, а имаше

производители, които осъ
ществиха още

другите култури, макар че 
в някои села би трябвало 
Да бъде обратното — тютю 
нът на първо място.

Седем години вече изми
наха от първата тютюнова 
реколта. С оглед на усвое
ния производствен опит и 
увереността, че тази култу 
ра дава добри приходи, би 
трябвало да се премине 
към по-едро производство. 
С други думи: стопаните да 
засаждат по голям брой ст
ръкове, а не както досега 
средно по 10—15.000 стръ
ка. Производителят, който 
се ориентира към по-едро 
производство ще има въз
можност да пРоведе по-пра 
гилна домашна манипула-- 
ция и по-правилно сортира 
не, а с това да реализира и 
по-июбри цени. .

В това направление вече 
се работи нещо: взимат се 
мерки за създаване на е- 
дин тютюнев комплекс’ от 
10 хектара в Димитровград 
ския район. Върху тази 
площ ще се проведе опит
но производство на по-голе 
ми количества тютюн.

по-висока
средна цена. От посоченото 
количество 40.490 кг. спад
наха към първо качество, 
а към второ само 8.366 кг. 
Изкупи се 
тюн-326 кг. От

и мухлясал тю-
казаното мо 

же да се заключи, че кли
матическите условия през 
годината са били добри и 
че нашите стопани от годи

животните 
пристъпи към мелиорация 
на пасбищата. През мина
лата година бяха мелиори- 
рани 100 хектара, които да 
доха обилна реколта. Коо 
перацията даде една частИзборно събрание на 

СКЮ в Божица
На 2 т. м. се състоя годи

шно-отчетно изборно събРа 
ние на първичната органи 
зация на Съюза на комуни 
стите в село Божица, на ко 
ято бе анализирана работа 
та на организацията и на 
членовете през отчетния 
период. Отчетен доклад за 
работата през изтеклия пе 
риод изнесе Владимир Ха- 
-ризанов, секретар на пър
вичната организация. В ра 
зискванията по доклада взе 

■ха уастие много от членове 
-те като изказаха мнението 
■си по много въпроси, засег 
нати в отчетния доклад. Ка 
•то особена одабост в работа 
та на организацията бе из
тъкната недостатъчното ан

от сеното на кооператорите 
а друга задържа за себе си 
— за гоене на 50 глави го- 

■ веда. Покрай снабдените 
добри породи бикове, код- 

.перацията посвети внима- 
>иие и на подобрението па 

свиневъдството и птицевъд

та.Ясно е обаче (това впро
чем бе подчертано и Ь раз 
искванията на отчетне-из- 
борните събрания), чс на 
такова идеално уреждане 
може да се чака и няколко 
години и че новите форми 
на възнаграждаване сами 
по себе си допринасят за 
по-бързото разрешаване и 
уреждане на проблемите 
заради които се така страх

Тези производствени це 
хове дават възможност коо, 
перацията да обезпечи до
статъчно матриални сред
ства, за _увеличаване 
вложенията си за развитие ■ 
на селското стопанство, осо 
бено на животновъдството. 
За тази цел кооперацията 
подготвя и нужните кадри. , 
Тя има един студент 
пендист на агрономическия 
факултет е Белград, един 
на висшето икономическо 
училище е Панчево, а пре- : 
движда да стипендира 
дин икономист.

ството.
Но коперацияти също та 

ка води сметка и за рацио
налното използване на ско' 
товъдните произведения. 
Така например за по-раци 
оналното използване на 
значителните количества 
вълна кооперацията прис
тъпи към откриване на ра

на

ливо пристъпва към нови
те форми на възнагражда
ване.

Сушене на тютюн сти-
Д. Й.на на година стават все по

добри тютюнопроизводите
ли. Предаденият тютюн е 
качествен и и годен за из
нос.

Наши трудещите се —

„АКО ЗАРАБОТИ МИНАТА“... и е-
Мзкяри Денчев:Най-доброкачествен тю 

тюн предадоха селата ТРъ 
нски Одоровци, Сливница, 
Планиница и Бански-дол, 
като реализираха средна 
цена от 485 динара.

ЗабърДските села, особе
но Радиена, реализираха 
средна цена от 430 динара.

Осъществените цени по
твърдиха още един път, че 
тютюнът си остава най-рен 
табилната култура, особено 
за онези наши райони, къ- 
дето площите са поени. О- 
баче рентабилността на та 
зи култура все още не мо
же да се почувствува, за- 
щото още нямаме истин
ски тютюнопроизводители, 
които да се занимават гла
вно с това. Все още тютю
нът се отглежда покрай

гажиране на някои члено
ве в организацията на На
родната младеж и организа 
цията на жените-коопера- 

-торки. Както в доклада, та 
ка и в разискванията бе из 

•тъкнато голямото заанга- 
жираност на членовете на 
СКЮ около електрическо
то осветяване на селото и 
активното им участие в ор 
ганизацията на Съюза на 
■бойците.

След това бе приет пла
ча за работа през следва
щия пеРиод и избрано ново 
ръководство на първична
та организация.-За секре
тар на организацията отно 
во е избран Владимир Ха- 
ризанов.

Ако ръководството на ко" 
операцията съумее'и по-на 
татък да решава на време

На неотдавна проведено 
то отчетно-изборно събра
ние на партийната органи
зация в село Поганово, за 
шести път бе избран в пар 
тайното ръководство триде 
сетдеветогодишния, белов
лас и енергичен мъж — Ма 
кари Денчев.

Изборът бе единодушен 
и този жест свидетелству- 
ва за големия авторитет, с 
който този човек се ползу 
ва всред погановчани.

Първите му прояви на а- 
ктивен борец за социали
зъм са някъде далече в ми 
налотс, в дните след вой
ната, когато основен лоз
унг беше „Всичко за обно
ва на разрушената ни Роди 
на!”

лание
осъществи. Л дотогава то 
зи изразителен активист па 
стоява да издигне икономи 
ческата мощ на селото — 
иърв кооперира за висока 
производителност с коопе
рацията, беше между пър
вите, които разясняваха те 
зи стопански почини у нас 
настойчиво и усърдно рабо 
ти в ССРН и е негов пред

седател в селото, раздвиж 
ва с изказванията си учи
лищния съвет, полага уси 
лия за провеждането на 
стопанските мероприятия в 
кооперацията и с работата 
си в изследователската гру 
1па миньори съкратява дни
те, когато тук ще зарабо 
та „голямата мина”, в коя

мината — ще се

всички належащи пробле
ми, кооепрацията „Единст
во” ще постигне желани- ' 
те успехи. Вл. Харизанов

Начинание за похвалато да постъпят всички хо
ра от този край.

В началото на този ме
сец се състоя събрание на 
подружницата на ССРН в 
Калина махала, на което 
присъствуваха членове на 
Социалистическия 
Романовска и Прекоплан- 
ска махала. Събранието бе 
свикано по искане на сами 
те членове, за да бъдат раз 
гледани някои проблеми от 
комунален характер в ма
халата, между които първо 
място заемаше въпрсът за 
електрификацията на 
менаните махали.

М. Филипов

Наш коментар

НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ 

„ЗЕЛЕНОТО ЗЛАТО“
СЪЮЗ От

А. Д.

Намираме се в период когато представителите и-а тю
тюневото предприятие сключ ват договори с земеделските 
стопани за производство на тютюн през 1961 година. Ще 
приведем една сметка, чсоято ще укаже на земеделските про
изводители колко е рентабилна тютюневата култура. Ед
но средно семейство от 4 члена (мъж, жена и две деца) 

при нашите условия и, при сегашния производствен опит 
в състояние са да обработят за една година 6 декара площ 
с тютюн. Върху тази площ могат да отгледат около 72.000 
стръка тютюн и да получат, взето по 9 грама от стрък, 648 
сух тютуи, което -донася (взимаме средната цена от тази го
дина 460 дин.) ага семейството гррпход от 298,080 динара. 
Ако от тази сума се отбият произваствспите и други Раз
ходи (данък, застраховка и лр.) ® стойност от 10%, то се 
получава чист доход от 268,272 динара. Около отглеждане
то на тютюна семейството е заангажирано около 8 месеца и 
то не всекидневно и с пълно работно време. Значи,месечнпят 
приход на семейството възлиза на 33,534 динара. Разделяме 
тази сума на три работника (децата взимаме като един ра- 
оотиик) и получаваме сумата от 11178-всъщнюот месечната 
„заплата” на тютюнопроизводителя. Ако се сравни този при
ход по глава с прихода на некволифищгран. работник, то ще 
се уверим чс тютюнопроизводителят има по-големн дохо
ди. Посочената месечна сума може и да бъде по-голяма до 
колкото призводителят работи с по-голямо уордие 
полага с завиден производствен опит.

От друга страна, ако тази площ от 6 декара (в пла
нинските. пасивни райони) бъде засега с царевица, 
стопанинът ще подучи средно по сто килограма зърно ко
ето п динари изнася 24000 (взето по 40 динара кг. както 

е на свободния пазар). Сметката показва, чс тютюнът донася 
десет -пъти по-толям приход! Не напразно икономистите 
тютюна нарекоха „зелено злато”!

След изщршеиите неотдавна изследвания на поч
вата в пашата община е установено че има подходящи пар 
иели за производство на около 250000 кг качествен тю
тюн. До сега сме произвеждали средно п0 100000 кг тютющ 
а през 1960 само 49000 кг. За това количество тютюн на
шите тютюнопроизводители са получили 22,570000 динара 

ако би се използвали всички парцели тази сума би могла’ 
^ носачи на 100 милиона! С Други думи, 78 милиона ча- 
«кат да бъдат използувани!!

7„ази омстка трябва да има при ума си всеки наш 
стопанин през тези дни когато се провежда до- 

1'опорирането за производство на тютюн, а особено онези 
°Т БуРеЛа " ,друг" пасивни райони къдего зъ- 

ПГ "е успяват- а така също и останалите фак- 
комузгата™ Са зан,,теРесс>,1аи" 33 стопанския напредък

Димитровград:

Проведен е семинар за ръко
водителите на

Оногава не спира дейно
стта му.

Бедно семейство и отно
сително бедна среда, два 
пъти на бригада за обовя- 
ване на страната различни 
професии в житейския му 
път: миньор, земеделец, ра 
зсилен, пощар... пак минь
ор... и непресъхваща актив 
ност в партийната органи
зация, в Социалистическия 
съюз, в кооперацията, в об 
щинския отбор на Димит
ровград... в училищния от
бор, в мировия съвет... Ето 
биографичните 
този популярен и уважа
ван човек.

— Най-голямото 
лание?
желание е, естествено, да 
преуспеем в новите усилия 
за_ социалистическото стро 
ителство... но... и да успеем 
тук е изследванията на ру 
дните залежи, да създадем 
мина, голяма мина, в която 
да заработи населението на 
нашия беден край к да се 
;слре започналата миграция 
в Димитровград, Пирот и др 
угите места, където вече о- 
тиват нашите хора и ста 
ват работници ц служите-

СКС и ССРН спо-

и съдържанието на Работа 
на ръководсвата на органи 
зациите на ССРН. Мястото 
и ролята на политическата 
дейност на ССРН и остана 
лите организации, Перспе
ктивния стопански план на 
комуната, Активното миро 
любиво съвместно същес
твуване и пр. В разисква
нията по въпросите, които 
обхващат горните теми бя 
ха заинтересувани всички 
слушатели. В разисквания 
та по перспективния план 
и метода на работата на ръ 
ководствата от страна, на 
слушателите бяха направе 
ни ггр<?Д-пожения за по-об- 
стойни разглеждане на е- 
лементате на този план. 
По предложение на присъ- 
ствуващите перспективния 
план ще бъде обсъден по 
части, в зависимост от обе
ктивните условия на Райо
на. Така например органи
зациите във Висок много 
по-голямо внимание ще о- 
бърнат на животновъдство 
то, а тези от южната част 
на комуната на овощар-
СТВОТО.

В началото на този месец 
•в Димитровград се състоя 
тРидневен семинар за пред 
оелателите на местните ор
ганизации на ССРН и за 
•секретарите на първичните 
организации на СКЮ. На 
семинара бяха изнесени бе 
седи по най-актуелни въ
проси от областта на идей
но-политическия, организа 
ционен и стопански живот 
на комуната и страната.

Между темите, по които 
бяха изнесени беседи се на 
мират и следните: Методът

След обстойните разиск
вания, в които участвуваха 
много от присъствуващите, 
бе взето решение членове
те от тези махали да събе
рат още 240,000 динара, за 
да се постави още една фа 
за и засили токът, който 
след
Прекополска махала ослаб 
нал. Също така бе взето ре 
щение буковите стълбове 
да бъдат заменени 
храстови.По 
на няколко членове на ор
ганизацията 
взе решение да се позволи 
на две домакинства безпла 
тно да получат осветление, 
защото са бедни и не могат

приключването на

данни за и раз- с нови 
предложение

то
събраниетоми же- 

Най-голямото ми

да поемат разноските око
ло въвеждането на елек- 
трично осветление. Това са 
решения, които 
ват всестранна похвала.

заслужа-

По отношение на идейно 
—политическата работа съ 
бранието взе решение Да 
бъде устроена за някои въ 
ншнополитически събития, 
за които членовете са заик 
тересувани.

нали.
П. — Най-голямото му же ■ ^ Веро Мнлошев



6 в Р А т с т в о
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овцевъдство
Дружеството на жените 

в Димитровград организи
ра неотдавна беседи за из
вестен брой активисти- кои 
то обстойно бяха запозна- 
|ги с перспективния план на 
комуната. Активистите на 
дружеството ще предприе
мат обиколка по селата в 
комуната с цел да запозна
ят жените с новия перспек 
тивен план.

Общинският отбор е ор
ганизирал също така и о- 
биколка по некои села в 
комуната където ще бъдат 
изнесени различни беседи

областта на селското сто 
панство и съвременното до 
макинство.

изкупуванео ще се проведе 
без затруднения и пробле
ми, какъвто беше случаят 
миналата година.

Сянката на земеделската 
кооперация „Нишава” в Ди 
митровград се протяга въ
рху всички кооперации на 
общината. Другите, по мал
ки и по-слаби икономиче
ски, сме свикнали да гле
даме някак снизходително. 
Но всички данни, които при 
стигат от кооперациите го 
ворят, че това е заблужде 
ние и че всяка кооперация 
си има свои специфичнос- 
ти и свои успехи в мобили
зирането на частните прои
зводители и в организира
нето на висока продуктив
ност в селското стопанство.

на изкуствен тор (59 годи
на — 56 тона, 60 — 70 тона 
а в 61 година според пред
вижданията — над 100 то
на). Изпъква и тук, и във 
връзка с транспорта на па 
зарните излищеци, въпро
сът за транспортни средст
ва, наред с оборудеиостта 
със земеделски машини, ко

нето и на частните площи, 
засети с високодобивните 
сортове пшеница. Покрай 
135 ха, които кооперация- 
тйа обработва в съдружие с 
частните 
над 200 ха високодобивна 
пшеница зеленей на част
ните ниви на нашите забър 
дски производители.

ват и трактори и редосеял- 
ки и плугове и.... Въпроси 
належащи са това и коопе
ративният съвет, управите
лният отбор и управникът 
ще трябва да търсят начин 

обезпечат 
за работа. Изходът, разби
ра се, е в кредитите, които 
се получават въз основа на 
добре изработени проекто
сметни документации и ис
кове.

производители,
средствада

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ 
НА ДРЪВЧЕТАТА

Облагородяването на <Нр 
Четата става през пролетта 
когато има най-много соко
ве (мъзга). Но за по-успещ 
ното облагородяване тряб 
ва да се приготвим още 
през зимата. Това особено 
се отнася до приготовлява 
нето на присадници от оп
ределени сортове. Присад- 
ниците избираме от южна
та част на короната на дър 
вото - най-добре да се взи 
мат узрели леторасти. от 
върха на родните клонки. 
Тяхното 
трябва да се извърши до 
края на февруари за да се 
съкрати периодът на запаз 

влажен пясък

? У

И ОВЦЕВЪДСТВО

Пътят на кооперацията е 
съгледан. Посоката, вече 
проверена в практиката, по 
каза своята изправност. Но 
кооперацията обхваща ра
йон, който при малка тех
ническа намеса (изнамира- 
не на вода) ще обезпечи и- 
деални условия за модер
но овцевъдство. Видлички- 
те пасища са известни по 
богатство на трева, но и по 
безводност. Кооперацията 
тръгва и по тая посока — 
повече породисти, мерино
сови стада. Още през тази 
година ще се построи овце- 
ферма с мощност 400 овце 
и ще се засеят нови площи 
с фуражни храни.

А пътя по-нататък може

Село Лукавица върши 
приготовления за електри
фикация на селото. Една 
част от средствата вече са 
прибавени. Очаква се, че в 
близко вРеме ще бъдат оси 
гурени всичките необходи
ми средства.

Грешката в гледането е о 
чебийна в примера на сми- 
ловската земеделска коопе 
рация „Победа”, особено за 
рад това, че в миналогодищ 
ната жетва тази 
Ция, въпреки лошите 
магически условия, излезе 
на първо място по4 добива 
на високодобивните 
ве пшеница на 
площ.

коопера- 
кли-

Добитък на Видличките пасища приготовляване
сорто- 

единица Една малка изправка и- 
ли доуяснение се налага ве 
днага. Тези 200 хектара ча 
стна пшеница, извън съдру 
жието с кооперацията, не 
са изява на съпротива или 
конкуренция на кооперати 
вните настоявалия за орга
низиране на високодобив- 
но производство. Кооепра- 
цията е мерила правилно 
силите си — мощността на 
своята механизация, брой- 
ността на кадрите и реди
цата други фактори, които 
в производствения процес 
играят
и обезпечават успех и за
това не е могла да се нае
ме с обработката на по-г»' 
леми комплекси.

Но това правилно реше
ние си има и слаби страни, 
които налагат бързото раз 
решаване на проблема за 
по-пълното оборудване на 
кооперацията със земедел
ски машини. Частните сто
пани са засели 200 хектара 
с високодобивна пшеница. 
Но дали са в състояние да 
й дадат необходимата хра
на и обработка с примитив 
ни те земеделски оръдия и 
слаби материални средства 
Земеделската кооперация и 
ма 135 хектара договорира
ни площи, на които трябва 
да извърши правилно при- 
хранване и да се 
за навременното прибиране 
на реколтата, когато дойде 
време. Едната жетварка ни 
как не ще е достатъчна да 
прибере реколтата и да о- 
каже помощ и на частници 
те. Или показателите на у- 
величаващата се употреба

ито няколкократно да за
местят човешката работна 
ръка и сила. на добитъка.

Недоверието и частниче- 
ската слабост и изолира- 
ност са разбити, но сега не 
бива да се запира разма
хът на договорирането.

Това го разбират много 
добре ръководителите на 
коперацията. В първите 
дни на жътвата ще забум- 
ти моторът на комбайн в 
Смиловското и Одоровско 
поле, но наесен ще потряб-

Селяните от Гоин Дол 
със среМства от самооблага 
нето и доброволен труд са 
закупили нова трафостан- 
ция от 25 киловата.

Може би богатата рекол
та на нивите на съдружни
ците — частни производи
тели — през миналата го
дина, когато бяха засети са 
мо 75 хектара с високодо- 
бивната пшеница, е основ
ната причина за рязкото у 
величаване на договорира
ните площи през есенната 
сеитба, които възлизат на 
135 хектара (62 ха. за пъл
на агротехническа обработ
ка и 73 за частична агроте 
хник). Но разбираемо, че 
не само това е причината.

Прелистваме един къси- 
чек доклад на кооператив 
ната управа: „При догово
рирането с частните произ
водители проличаваше тях 
ното пълно доверие в про
изводствената практика на 
кооперацията и уверено
стта получена от двегодиш 
ния опит, че сдружението 
за висока производител
ност е кооперацията е от 
полза, предимно за самия 
частник. Истина, имаше и 
такива хора, които не се съ 
гласяваха с някои условия 
в договорите и трябваше 
повече разговор и разясня
ване, обаче добивите от ми 
налата година, които са ме 
жду най-добрите в околия
та ни, разнищиха малките 
искри на недоверие и проя 
вите на частинческа изоли 
раност и индивидуалност. 
Резултатът на нашия съв
местен труд подействува за 
увеличаване на договорира 
ните площи и за увеличава

ването във 
и тъмна изба. Но леторас- 
тите трябва да са съвсем 
зрели. Запазването им ста
ва чрез съхраняване в сан- 
дъчета в тъмна стая, като 
се покрият на две трети от 
дължината им с влажен пя 
сък. Този пясък трябва да 
подържаме влажен но не 
бива той да бъде съвсем 
мокър и в сандъка да има 
вода.

Земеделските коопера
ции на време предприеха 
всички необходими мерки 
за изкупуването на агнета
та и преработката на мля
кото, така че тази година

да се съгледа още сега — 
богати житни комплекси в 
равнината и бели мериносо 
ви стада из склоновете на 
„въра”.

Петров — Нейков
решаваща роля Големите дървета които 

искаме да преоблагородим 
можем да пресичаме през 
зимата на малко по-голя- 
ма височина отколкото е 
нужно за облагородяване. 
Тези дървета никога не 
трябва да пресичаме по гла 
вното стъбло, а винаги ко- 
лкото се може по-високо 
да се секат кленовете и те 
да се преоблагородяват за- 
щото само така ще полу
чим за сравнително късо 
време нова корона и при
ходи.

Ако някой от земеделс
ките стопани иска да засади 
орехова градина трябва 
да ги сложи в сандък с ела 
жен пясък и то така-едип 
ред орехи, ред пясък. След 
това сандъкът се дръжи в 

. тъмна топла изба и при ко 
нстантна влажност докато 
не се получат кълнове и 
коренчета след което тряб
ва да се засадят.

Инж. Венко Колев

Записано пътьом:
Ь ;

Димитровградски 

здравни проблеми
В слънчев, но прохладен 

януарски ден крача по ча 
лния път

четири болни деца, от ново 
родени до тригодишна въ 
зраст. На креватите край 
децата седят майките. За 
нимават се с плетене. Тук 
с децата и спят. Край печ
ката затегната връв за су
шене на пелени и детско 
бельо. И гумените обувки 
на майките се 
край печката.

ва да се осигурят средства. 
В перспективния 
предвижда

: I
план секъм • Негикоо 

камък, който о^втък река
та, към димитровградската 
Йовшина махала се извис-

построяването 
на нова, модерна сграда и
увеличение на медецински 
те кадри. Ще търсим помощ 
от общността и вярваме, че 
ще ни я окажат...

ява над една доста голяма 
и хубава жълта г/раба.

— В болницата ли? 
попита ме един 
йто вървеше на'реща 

— В болницата.
— Трудно ще 

някого. Работното

човек, чо- 
.чч

изпаряват
Да, болница е необходи-

На вратата на отделението 
за гърдоболни, в което се 
намират само двама души, 
ни посреща въгледвуокис.

— Защо не отваряте про
зорците? — сърди се болно 
гледачът, придружил 
към нашата група.

” Студено е, обажда се 
един от кревата край 
зореца.

Студено е и задушно 
— мисля в себе си. — Тук 
и здрав човек би се раз
болял.

ма, а искането за отпускана «.гу.ите 
вргме е не на средства напълно оп 

равдано. Не се
замисли

свършило.
Заставам

пред жълтата сграда, об
кръжена с дебела ко.менна 
стена и оголели липи. Чета 
надписа на стената: ..Обща 
болница — Димитр-цград, 
оглеждам се, чакам...

— Кого търсите? —

съмяваме и 
е разбирането на компетеяперешител^ю
тните, които трябва да 
спомогнат за нейното пост 
рояване.

се

М. Алсксич
про-

по-
пита ме една жена в бяла 
престикла. Щастливо!Димитровградчани между 

най -редовните данъкайлашци
— Дежурния лекар.
— В болницата пяма де 

журство.
Как така/ — интере 

сувам се аз.
— Ей така. Ако

Димитровградската 
щина заема едно от първи 
те места по събирането на 
данъка в Нишка околия. 
През 1960 година данъчни
ят план е изпълнен с 92% 
като в някои видове данък 
е изпълнен стопроцентно. 
Така например данъкът от 
селското стопанство е бил 
заплануван на 34 милиона 
и 500 хиляди, а е изпълнен 
с 33,400,000 или с 96%. Да 
нъкът от занаятчийството 

бил

об- ★към изплащане на данъка 
чрез пощенски записи изли 
за, че данъкоплатците в 
Димитровградско са показа 
ли голяма съзнателност и 
точност г изплащането По 
върждение за това можем 
да намерим във факта, че 
в цялата Димитровградска 
община само на двама ду- 
ши е извършено принудите 
лно изплащане на данъка 
и то на Васил Гърнчаров 
от село Градини, за около
63.000 динара, на Михаил 
Мадов от Димитровград за
74.000 динара.

Интересно е да се приба
ви. че двамата са сътоятел 
ни граждани.

ви тряб Колко ли много пробле-ва негцо, тук съм аз.
В разговор с нея узна

вам. че болницата има
ми има тази малка болни 
ца! — си мисля докато гапет

стаи с около 32 легла. От 
делението за гърдоболни е 
поместено

зя по колния път. Не! Това 
не е болница е истинския

отсреща в част 
на жилищна сграда.

смисъл на думата. На 
да, който

гра
сериозно крачи

по пътя на индустриализа
цията, е който фабрики и 
предприятия

Мъчим се — вайка се 
акушерката, докато 
провожда при обиколката 
на отделенията. В родил
ния отдел моментално 
моме нггто един пациент.

ме съ-

Ще изникват
бързо, а Работническатазаплануван 

1,163,000 динара, а осъщес
твен с 100%. Допълнител
ните данъци (прирезите) са 
изпълнени с 89%.

нае На снимкатаня~ класа ще расте цеха за

снага ^рЕобнаДексплоатат1яарИ ° Ди-'гитРовгРаД е пу
! ни изделия и гумени техн^е КОВата фабрика за гУме 

Новата технически стоки.
Ществи още през^з^го136'4 предВ1°кДанията, ще осъ 
дчкт и ,т„Г ^ и година 500
дукт и ще заеме нови работна 
ТО производство

ежедневно, 
е необходима модерно обза 
ведена болница.

произ водство на гумени цървули-

На втория етаж в едно о 
тделение, което напомня 
на килия, се намират три 
кревата. Казват,че това е де 
тското отделение. В

— Запланували 
уронването на нова болни 
ца, казват другарите е Об
щинския отбор, обаче, тряб

сме пое 1
Като се има предвид, че 

от 1960 година се премина милиона бруто про- 
ръка в индустриално-стаята
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ЗАТЪМНЕНИЕТелефонни раз
говори „през“ 

Вселената
^НАснесвжтА г. * Я' 2

0 е &

ОТ МИНАЛОТО НА 

СЕЛО ГОРНА ЛИСИНА
Въз основа на плана, ко

йто сега провежда ,,'Гелефо 
но телеграфната,, 
ния от Ню-Йорк, през ид
ната година телефониТ-е ра 
зговори между континенти 
те ще се водят „през” все
лената. Спътниците щс обе 
зиечат установяване на те
лефонни връзки между от 
делиите континенти 
микровълни.

Такива връзки чрез мре
жата на изкуствените спъ
тници са възможни въз ос

компа-

Според едно предание се 
ло. Горна Лисина някога в 
миналото се наричало Еле 
нковец. За старото име на 
Г. Лисина съществува ед
на легенда, която казва, че 
на Илинден в селото ид
вал елен, когото хората тря 
бвало да хванат и заколят 
за обща селска госба. По то 
зи елен и селото получило 
название Еленковец. А 
ред една друга легенда, на 
стоящето име на Горна Ли 
сина идва от някогашните 
обилни гори, от разкошни 
те широколисни простран
ства, които на дълж и на 
шер, обвивали със зелени
на баири, падини, долини.

Още по-интересни са пре 
данията за първите жите
ли на Горна Лисина, за тя 
хното потекло и раздвиж 
ване. Някои от тези преда
ния отиват в дълбокото ми 
нало на селото, а други се 
докосват до по-нови 
мена.

танови поне една част 
тайните, които крие булото 
на далечното минало за та 
зи край.

Неизвестно по кое време, 
много от жителите на Гра 
дището' се разселили по око 
лонистите и по този

ни предания съществуват 
почти за всяка махала, за 
всяка по-голяма фамилия. 
Наистина на тях не може 
да се вярва като на досто
верен източник за установ 
яване на истината на дале 
чното минало на селсто. О- 
баче ако човек проследи по 
-внимателно говора на ста
рите хора може да дойде 
до заключение, че в някои 
предания има и истина.

Може би някой неще по 
жали труда си да надник
не по-дълбоко в далечното 
минало не само па Горна 
Лисина, но и на цялото Кра 
ище — повече от това, ко
ето е направил Йордан За 
хариев и дойде до по-сигур 
ни научни данни.

Може би!

от

чрез

начин
се образувал по-голям брой 
махали. Според предания
та много от предтечите на

нова на резултатите полу 
чени от спътнимите „Ехо 
1” и Курир б”. Реализира 
нето на този

спо днешните горнолисинци са 
Дошли от други краища. 
Така

проект щс 
струва около половин мили 
ард марки, а с това ще бъ-

На 15 февруари т. г. в някои части на нашата 
можеше да се наблюдава небесният феноменнапример потеклото 

на фамилията страна
— пълното затъмнение на слънцето.паланчани 

сигурно е някъде от окол 
ностите на Крива Паланка, 
на моравци някъде от до
лината на река 
Преданията също така го 
ворят, че потеклото на Яр-

дат премахнати от употре 
ба сегашните телефонни 
морски кабели. Първият ка 
бел, който ще „отиде в пен 
сия” е този, който свързва 
Америка с Европа. Чрез не 
го и телефонните канали 
между Европа и САЩ все 
кидневно се ведят очоло 
10,000 разговори.

На снимката едно от миналите затъмнения на
слънцето.

Морава.

Кукурякът-необикновено и тър
сено лекарствочева махала идва някъде 

от Власина, че първите жи 
тели на махалата Колище 
дошли от Кратово. Подоб-

принадлежност, защото е 
установено, че това расте
ние показва различни сво
йства в зависимост от място 
то в което вирее, 
лабораторийно се 
Есичките видове кукуряки 
се отделят най-добрите, то 
гава нашата фармакологи 
я ще има още една важна 
родна суровина за изработ 
ване на лекарства.

За кукуряка днес се ин
тересуват мнозина югослав 
ски химици и фармацевти. 
Този интерес не е случаен: 
твърде одавна е известно, 
че това растение което на 
станява пределите на Юж
на Европа съдържа необи 
кновени лечебни качества. 
В домашните лаборатории 
е установено че коренът на 
кукуряка съдържа значите 
лни количества глюкозиди 
Освен това има и зкачител 
ни количества алкалоиди, 
които в малки качества, 
поради своята отровност, се 
употребяват в терапията на 
различни болести. От осо
бена важност е присъствие 
то на глюкозида хелеборен 
който засилва работата на 
сърцето и стимулира фун- 
кците на червата и бъбре- 
зите. В миналото мнозина

Н. Александрова

• КРАТКИ НОВИНИ • Когатовре-
изучат

Старите хора разказ
ват, че първите жители на 
селото били се настанили 
където се намира днешна 
та Цъкланска махала и в 
равницата, където се съ
ставят Божичката и Лиси 
нската реки.. По неизвес
тни причини, двама братя 
от това племе отишли по 
на юг и се настанили, къ
дето се намира днешна До 
лна Лисина. Друга, по-мно 
гобройна част от това пле 
ме започнала да се разме- • 
ства по горното течение 
на Лисинската река. Някои

Девойката на тази сним
ка се готви да прогълта ед 
но хапче, което в действи
телност представлява мал-

една отно изненадени 
двете му овце е оагнила че 
тири агнета, от които две 
мъжки и две женски. Агне

ната предсказва лошо вре
ме. По железния стълб са 
наредени лампи, които пре 
дсказват движението на 
температурата. Когайго гге 
се запалват отгоре надолу 
—- значи спускане на тем
пературата, отдолу нагоре

I

., тата са стопроцентно мери
но. Те са нормално разви- 
ти и съвсем добре напред
ват. Редакцията на вестник 

„Братство“—■Макар, че този край е из 
вестен със скотовъдството ^ 
си надалече, то досега не 

ЩР>:' ■ се помни подобен случай, 
както този сега. Миналата 

4 година в село Крупец една
•----овца -оагнила три агнета, а

близнетата са по-често яв
ление.

обявява

Конкурс3*1

.. за един журналист 
— сътрудник на по- 

стоявна работа в 
редакцията

Кандидатът трябва да 
изпълнява следните 

условия:
1. Да има 

знания 
език.

2. Да има известен 
журналистически стаж 
или стаж на превод- 
чик.

. % -. -от тях се настанили в мес
тността Градище. В тази ме 
стност, са живеели хора о- 
ще през римско време кое
то показва и самото назва 
ние. Но дали тези пражите 
ли на Градището имат въ
обще връзка с по-късно на 
стани ли те се жители на се 
лото

О югославски лекари са из
ползвали този глюкозяд 
за лекуване на нервни рас 
тройства, а в народната ме 
дицина кукурякът е имал 
широко приложение при

покрива на една ви
сока сграда в Милано са 
поставени метереологичес- 
ки уреди, чиято главна ча
ст се състои от една анте
на, висока 30 м. и тежка 
7,000 кг. По цвета на свет-

лекуването на хора и жи
вотни.

солидни 
по български(Да си припом

ним известното в нашите 
краища „запрягане” на бо 
лни животни с късче ко

ка, но съвършенна радио
станция. В човешкия сто 
мак я може да функциони 
ра нормално 36 часа непре

къснато. От жлъчката и че
рвата тя изпраща сигнали 
за температурата, за съста 
ва и налягането на течно
стта в тях и пр. Това откри 
тие, което вероятно в мно
го случаи ще замени сонда 
е Изнамерено от един ан
глийски конструктор.

на това не може 
да се даде положителен от 
говор. И най-малките раз
копки могат да открият бо 
гати материали, за да се ус

лината в „коронката” яа 
антената хората могат и от 
голямо разстояние да ,про 
четат” какво ще бъде вре
мето. Зелената светлина оз 
начава хубаво време, бела 
та променливо, а черве

ч

рен от кукуряк).
Югославските учени при 

стъпват сега към класифи 
цирането на това растение 
по неговата

означава — увеличение на 
температурата (топло вре
ме).

3. Да изпълнява у- 
слевията»Бяло иешно« предвидени 
по Закона за обществе
ните служители.

ботаническа

БЕЛГРАДСКИ цифри
За един ден белградча 

ни изпушат 4.036.000 цига-

Първа географска карта 
на Балканския полуостров 
е издадена през 1853 годи- 
от проф. Хайнрих Киперт. 
На тази карта Босилеград- 
ско краище е означено с 
бяло петно като непозната 
за науката област. Триде
сет години по-късно в това 
„бяло петно” крочил чехът 
К. Иречек

Молбата 
до редакцията 
или по поща в срок 
15 дши след обявямето 
на конкурса.

Редакцията 
задължението да оси
гурява квартира на при 
етия кандидат.

се подава 
личнота Кнез' Михайло в Бел

град.
баче само за един ден те 
похарчат и 12.000.000 дина 
ра за алкохолни-питиета.ри.О За един ден белградчани 

дават за културна забава, 
кина, театри 3,300.000 дин.

Сумата която белградча
ни изразходват за една го
дина за цигари е съвсем 
достатъчна за изграждане 
то на една цяла улица, със 
сградите, каквато е

Може би и-това сведениеСелянинът Джордже Па 
нич от с. Извор, Пиротско, 
има само две овце. Тези 
дни той, семейството му и 
съселяните му били прият

ще ви е интересно: за един 
месец'в зъбните амбулато
рии оставят 82.000 свои 
ба, част от

не поема
За един ден белградчани 

похарчат 1.100.000 
за безалкохолни

зъ-
които, разбира 

се, заменят с изкуствени.
динара 

питиета, оулица-

Излъгани надеждиБАИ ОНЗИ ф Тексш и рисунки МЕТОДИ ПЕТРОВ
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УСПЕХЪТ ПРЕЗ ПЪРВОТО 

ПОЛУГОДИЕ
Годишно-отчетно събрание на Просветните работници в Димишров(рад

Просветните работници се Присъединяваш 

към синдиката на обществените служителиВ условията на провеж
дане в дело на предприета 
та реформа на 
дело, учениците и препода 
вателите от Димитровград
ско показаха значителни 
резултати. На учениците в 
гимназията бе дадена въз
можност да вършат избор 
на главни и второстепенни 
предмети, според наклоно- 
стите им, и с по-голяма лю 
бов да пристъпят към уче
не и работа. Новият начин 
на изпитване също така да 
де възможност на ученици 
те постоянно да бъдат ак
тивни на часовете, а на пре 
подавателите правилно да 
ги насочват в овладяване
то на материала и да да
ват реална преценка на зна 
нията им. Към това трябва 
да се прибави и фактът, че 
в гимназията работят 9 пре 
подаватели със завършено 
виеше образование, 5 абсол 
венти и 1 преподавател с 
полувисше образование.

В тези условия ученици
те са постигнали следния 
успех: от общо 281 ученик 
само 28,85% са без 
бележки. Средната обща 
белешка в 
2,63. Успехът по предмети 
изглежда така: история — 
обща средна бележка 2,92, 
биология — 2,90, 
език — 2,78, български е- 
зик —■': 12,71, химия — 2,57, 
физика — 2,49, сръбски е- 
зик — 2,25, философия — 
2,25, Конституция — 2,17 и 
френски език — 2.0.5

Тук трябва да се приба
ви, че критерият значител
но е по-строг от по-рано.

В основните училища по 
ложението е още по-разноо 
бразно. Някои основни учи 
лища имат достатъчно, а

кадри по всички предмети, | Долна Невля Съветът за 
което се е отразило и вър- просвета и култура в Ди- 
ху общия успех на съотве
тното училище.

Основното осемгодишно 
училище в Смиловци, кое
то обхваща и първоначал
ните училища в селата В.
Одоровци, Радейна, Пърто 
попинци, Мазгош и Бребе- 
вкица, е постигнало след
ния успех:307 без нито ед
на слаба, 65 уечника

На 4 фебруари в Дими
тровград се състоя годиш
но—отчетното събрание на 
синдикалното сдружение 
на просветните работници 
от димитровградската об
щина. На събранието при- 
съствуваха 135 просветни- 
работиици от основните у- 
чилища и гимназията в Ди 
митровград. Като гости на 
събранието присъствуваха 
Нача Станишев, подпредсе 
дател на Общинския наро
ден отбор, Костич, ръково
дител на околийския педа
гогически център в Ниш, 
ДжуРа Манчич, просветен 
съветник и други.

Другаря Костич говори 
пред просветните работни
ци за новия начин на фина 
нсиране на училищата и за 
задачите, които очакват у- 
чителите в връзка с това. 
Той нагласи че новия сис- 
тем ще даде по-голяма са
мостоятелност на училища 
та и ще им обезпечи по-со- 
лидна материална база.

Подпредседателя на об
щината Начо Станишев, из 
тъкна, че ло-голямата част 
от средствата на общината

учебното Доклад заотиват за просветното Де
ло. Новите изисквания об
щината трудно ще може да

все

митровград не разполага с 
пълни сведения и затова 
нямаме възможност да го*

досегашната 
дейност на сдружението и 
за редица въпроси свърза 
ни с работата наосъществи със своите 

още скромни средства, та 
ще е нужна помощ от око
лията и републиката, дока 
то общината не се освободи 
от стопанска изостаналост,

ворим за успеха на цялото 
училище. Що се отнася до 
.училището в Трънски Одо
ровци, което обхваща и пъ 
рвоначалните училища в 
Искровци и Куса врана, 
той изглежда така — в до 
лките класове 210 ученика 
нямат нито една слаба (64 
отличници), а 33 с по няко 
лко слаби. .

Тези основни данни за 
успеха в основните учили
ща говорят, че съществу
ва твърде голямо разнооб
разие. В някои осемгодиш 
ни училища броят на уче
ниците със слаби бележки 
надминава половината, а 
на други места той е съв
сем малък. Това положе-

Учител- 
ството изнесе другаря Ни
кола Иванов.

В разискванията ПО до.
клада се подчерта ролята 
на синдикалното сдруЖе_

с от
личен успех и 211 с по ед
на и повече слаби, от кои
то на горните класове в 
Смиловци се падат 108 без 
слаби бележки и 162 със 
слаби. В долните класове 
на основното осемгодишно 
училище в Каменица, кое
то обхваща и първоначал
ните училища в Долни Кри 
водол, Болевдол, Изатовци 
и Сенокос, 118 ученика са 
без слаби бележки, 34 от
лични и 8 с по една и пове
че слаби, а горните класо
ве 62 без нито една слаба 
12 отлични и 65 със слаби. 
Основното училище в Ди
митровград от общо 514 у- 
ченика в долните класове 
има 460 ученика с положи
телна бележка, от които 
157 имат отличен успех, а 
само 52 с една и повече ела 
би бележки. В горните кла 
сове на училището от 556 
ученика 278 са без слаба бе 
лежка, от които 35 са отли 
чници, а 278 имат по една 
и повече слави. В долните 
класове в Поганово 138 уче 
нака без нито една слаба 
бележка, от които 55 имат 
отличен успех, а 20 учени
ка имат по няколко слаби 
бележки; в горните класо
ве — 131 без нито една ела 
ба, от които 12 отличници, 
а 88 с по няколко слаби. За

ние несъмнено налага един 
по-обстоен анализ от стра 
на на просветните органи. 
За съжаление обаче Съве
тът за просвета и култура 
в Димитровград все още ни 
що не предприема.

Б. Николов: Партизани

слаби а в тези дни тя с редица 
мероприятия ст стопански 
и прюмишлен характер то 
чнг я пРеЕъзмогва.

ние, допълниха се някоя 
моменти и подчертаха ст ня 
кои учители известни ела-, 
бссти от административно- 
служебен характер неправи 
лности при провеждане на. 
конкурси, пропуски в ня-, 
кои училища по различни 
въпроси, неизплащане на 
обещаните добавъчни и прг

гимназията е
М. П.

БОСИЛЕГРАДнемски

УЧЕНИЧЕСКО СТОПИШ ПРЕДПРИЯТИЕ
НакРая членството прие 

отчета на старото ръкоеод 
ствс и единодушно се съ
гласи да се присъедини' 
към новото сдружение на' 
обществените служител 
което ще обедини просва :■

На 6 февруари т. г. уче
ниците и преподавателите 
от средното икономическо 
училище в Босилеград ус
троиха съвместно събрание 
на което взеха решение да 
образуват учениечеко сто
панско предприятие за сна 
бдяването на учениците с 
учебници и учебни помага-

На събранието бяха прие 
ти правила за работата на 
това предприятие. Според 
решението на събранието и 
правилата предприятието 
ще има всички управител
ни органи, които имат сто
панските предприятия. В 
тези органи ще бъдат изби
рани ученици, които ще бъ Н. Димитрова уч. от СИУ 

други нямат необходимите седемгодишното училище в ла. дат често сменявани, за да в Босилеград
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— Внимание1 Внимание! — тревожно заговори 
дебел мъжки глас от радиото. В селската кръчма на
стана мъртва тишина. Радиото продължи:—: Просло
вутият партизанин Кремъкът със своя отряд се на
мира в краишките планини. Всички, които са добри 
граждани и патриоти, нека тръгнат доброволно в 
теря след опасния шумкар: е и бандит. Онзи, който _ 
успее да го хване жив или мъртав, ще "получи награда 
от сто хиляди лева.

могат всички на практика 
да видат как се управлява 
с едно предприятие. Пред
приятието не ще има обще 
ствени задължения, а ще
има най-тесни връзки с по 
дебитните предприя гия 
за да може по-добре и по- 
успешно да работи.

ните, здравните и други 
служители в общината. В_ 
рамките на нсвстс сдруже 
ние ще се проведат избори 
за нс-во синдикално Ръко
водство. М. М/.
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Евангелието изпадна от ръцете на свещеника. До-! 
му усна смешно увисна, поиска нещо да каже; 

но като погледа черното дулс на револвера нещо го’ 
задави, онемя и покорно започна да отключва сандъ-- 
ка, където се намираше съкровището му.

Кремъкът взе парите, сложи ги г. кошницата, от 
където извади една яйцевидна бомба.

Поп Стоил изблещи очи. Краката му се подкоси-

Харалампи ИВАНОВ лната

Неочаквана срещапо

понеса, пб пътя да му не стане още по-зле и... да ум
ре. Нося ризичката, която съблекох 
тръгнах, та ще четеш на ризичката, сякаш си чел на 
самото болно дете — говореше скромно селянката.

— Ха, така. Добре си направила. Ще чета еван
гелието върху ризичката и все едно, че съм чел на 
детето — одобри поп Стоил. — Дали яйца носиш в 
кошницата си? — полюбопитства той.

— А, не. Аз съм бедна жена. Нямам кокошки. Но
ся малко хлеб за път.

— Та тогава, щом си бедна, имаш ли пари да пла
за четенето. То струва петдесет лева и то най-ев 

тино, защото влизам в положението ти 
поп.

от него когато
ха.— Аз ще го хвана и ще донеса главата му — из

крещя пияният, набъбрял поп Стоил и сложи на 
сата нов пистолет, който извади изпод черното си 
р"асо. Някои сериозно, а други полуусмихнати погле
даха пияния поп и започнаха разни коментари по 
този въпрос. Радиото повтори същото съобщение, а 
после .започнаха маршови песни.

— Слушай попе, какво ще ти кажа.... Успокой се. 
Вземи тази квитанция на, сто хиляди, та след война
та ще ти бъдат върнати. Ние не сме бандити и пляч— 
каджий, а борци за правда и свобода. Легни по сто
мах и се протегни хубаво и виждаш ли тази бомба,, 
която съм приготвил за избухване и ще я сложа точ
но върху плещите ти. Ако съвсем малко мърднеш ще 
я събориш и моментално ще екешюдира и ще те раз
несе на парчета. Затова ще лежиш мирно все докато 
попадията се завърне и внимателно я свали и хвър
ли през отворения прозорец. Хайде, долу! — каза Кре 
лъкът.

ма

тиш
Беше юни 1943 година.
Слънцето печеше силно. Беше два часа след обед. 

Попадията с двете си деца отиде на реката да пере 
бельо. Дядо попът, поразсъблечен след обилния обед, 
беше се изпружил върху миндеря и четеше вестник. 
Тъкмо когато щеше да заспи, някой почука на врата
та. Поп Стоил бързо наметна мантията си и отиде към 
вратата да отвори.

.Пред входа стоеше една селянка в черна забрад
ка, с изпито и загоряло от стънцето лице, но достатъ
чно млада. В една ръка държеше кошница, покрита 
с вехта бохчичка.

„Хм... някоя млада вдовичка” помисли си дядо 
поп и се зарадва като потри ръцете си. След това по
кани скромно облечената селянка да влезе вътре в 
кухнята.

— Седни, сестро, па кажи какво добро те доведе 
накъде мене? — попита свеш’ еникът.

— Ще кажа, дядо попе, ще кажа, само не е до
бро, но неволя — въздъхна селянката.

— Ех, божя работа, дъще. Какво да правим! Вси
чко е от бога. Какаото заповяда всевишният, така 
ще бъде — утешително говореше дядо поп.

— Едничкото ми детенце, дядо попе, много е бол- 
. Тежко е положението му, та дойдох при тебе 

— Ами, защо не го донесе да му чета за здраве?
попита свещеникът.

— Голям огън има, дядо попе, та не смеях да го

— рече дядо

— Имам петдесет лева. Като 
мери. Мога и предварително да 
ната,, подавайки му парите.

— Добре. Хайде

е за здраве ще се на- 
ти платя — рече же- — Но СИН...СИН...КО...МО.ЛИМ — започна дядо поп, 

но веднага млъкна, защото Кремъкът строго викна:
— Нямам време за чакане. Лягай или ще пръсне 

черепът ти!
Свещеникът бързо легна по корем, като покри 

лицето с дланите на ръцете си.
Кремъкът върна бомбата в кошницата а оттам 

извади едно късче от тухла и го сложи върху плещи
те на свещеника. След това каза „довиждане” и бър
зо излезе с кошницата си в ръка.

Цели два часа поп Стоил се поти и не посмя Да 
трепне, дори непълно дишеше, за да не събори „бом
бата”.

сега да влезем в другата стаич- 
ка — каза свещеникът и_си помисли: „лицето й е ма
лко грубовато, мъжествено, гърди съвсем слабо ра
звити, но за сметка на това отлични крака като би
рени бутилки, при това отгоре млада и симпатична”...

— Забравих да те попитам, дядо попе, къде е по
падията? Децата тука ли са?

__Г~ Попадията с децата отиде към реката. Както
виждаш сам съм в къщи — отговори свещеникът и 
пак потри ръцете си, доволен, че остава насаме 
селянка. с тая

Влязоха в стаичката. Той наметна епатрихилия, 
наведе се към масичката, взе евангелието 
бърна към жената

Когато попадията дойде с децата си и влезоха в 
кухнята чуха стенаниа и пъшкане от малката стаич
ка. Отвориха вратата и попадията изблещи очи ко
гато видя тази чудновата картина. Тя дръпна за ра
мо с: пруга си, тухлата се търкулна на пода, а поп 
Стоил в ужас изкрещя:

— Ай-ай... защо събори бомбата?! Сега ще изги- 
нем всички!!!

— Каква бомба, проклетнико недин? Ти си мръд- 
нал с акъла си! — каза попадията и му поднесе пар
чето тухла под носа.

и като се о- 
за малко щеше да падне в безсъз

нание. Селянката беше насочила дулото на пистолет 
към лицео му и строго нареди с дълбок 

— Вземи ключа
мъжки глас: 

и отвори сандъка с парите, ина
че моментално ще паднеш мъртав! Аз съм Кремъкът, 

твоя съселянин. В кръчмата си се заканвал да вземеш 
главата ми и. получиш стохилядна награда. Ха сега! 
Хайде, вземи главата 
лева!

но

ми и ще опечалиш сто хиляди


