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ПОЗДРАВИ
♦

ВЕЛИЧЕСТВЕН ПОКАЗ НА 

УСПЕХИТЕ НИг
стави. Заваля дъжд. Мом
четата не отстъпват. Публи 
ката наблюдава от под стре 
хите, през прозорците на у- 
чилищните сгради.

В чест на Деня на младо 
стта 35 младежи се състеза
ваха за „физкултурна на
родна значка“ от 
твото „Партизан“, която спе 
челиха 25 младежи и девой-

докосват до земята. Хора 
едно след .друго:' „Ти момо, 
ти“, „зизай нане“ 
ското“...

Облаците стават все по
тъмни. Прокапаха едри кап 
ки. Ръководителят на пре
гледа, Симеон Тодоров, пра 
ви съкращения на програ
мата, за да изпревари лошо
то време. Бърза и то”1, бър
зат и учениците. По-голяма 
част от програмата вече е 
изпълнена. Остава още мал 
ко. Упражнения на паралел
ките ... А друга група мла
дежи се готви да се пред-

По случай Деня на младо 
стта и рождения ден на дру 
гаря Тито на 21 май в Боси
леград се състоя физкулту
рен слет, на който присъству 
ваха обществено-политически 
те ръководители на кому
ната, а като гост при- 
съствува: и другарят То
дор Славянски, сгазен наро
ден представител за Дими
тровградско.

Макар че намръщени обла 
ци бяха надвиснали над Бо
силеград и навсякъде беше 
вода и кал — учениците от 
основното осемкласово учи
лище в Босилеград и учени
ците от средното икономиче 
ско училище се стекоха в 
училищния двор. Докато хо
рата в града не се решаваха 
да излязат, страхувайки се 
ст дяжд, младежката ве
рига, под ритъма на му
зиката, тръгна към града. 
Гражданите излязоха да я 
приветствуват.

— Ще започне, бързай! — 
подканяха се помежду си.

Колоната мина по улиците 
Маршал Тито, Георги Дими
тров. Държавният триколь- 
ор се развяваше нависоко. 
Девойки с букети, с портре
та на другаря Тито — наче
ло на веригата. След тях 
девойки в бели блузки и с 
червени й сини венци. Мла
дежи в бели ризи. Пионери, 
весели, бодри ...

В училищния двор за късо • 
време се стече народ. Някои 
седнаха на скамейки, други 
се наредиха край оградите, 
трети наблюдаваха от пътя, 
от моста 
кой от къде може по-добре 
да види, да наблюдава.

Програмата вървеше. Ред
яха се номера — един след 
друг. Настъпваха учениците 
от основното училище с раз 
лични упражнения: надтяга 
не на въже, прескачане през 
кон, щафетно бягане в чу
вали, което предизвика смях

7Г страна на първия 
стигнал до целта, без да пад 
не яйцето.

Бягане на 1000 метра през 
града. Пръв пристига Раде 
Стойков, ученик от средно-

уменик,

„шол-

V

то икономическо училище. 
Хвърляне на гюле. Скок 

1,30 метра, 
1,40; 1,50 метра 1,60 метра по 

Никола

‘ л4^ ;;ш дружес-на височина

Тодоров,стигна
също ученик от средното и- ки.

§а физ-Преподавателят по 
култура С. Тодоров през ця 
лото време предапно се за
емаше да подготви и изпъл-

кономическо училище.
Фолклорната група настъ

пва. Зачервиха се лицата на 
девойките и младежите. Иг
раят сръчно, сякаш не се ни прегледа на младостта.

ПАРАД НД МЛАДОСТТА И ВЪЗТОРГА
т Точно в 9,30 часа гръмна 

маршът и започна парадът 
на участниците във фести
вала. Над 3.000 пионери, мла 
дежи и девойки, членове на 
спортните организации, на 
ССРН и Синдиката и чле
нове на редица предприятия 
под
тръгнаха от гарата, 
продефилират пред почет
ната трибуна на площада. 
Главната улица не можеше 
да поеме всички, тротоарите 
бяха задръстени от зрители, 
дошли да видят празника на 
малцинството и да се любу
ват на силата и красотата на 
младите, да споделят радо- 
ста им.

Колони, бодра стъпка, 
цветя, песен, отделна за вся 
ка група, възгласи и при
вети на другаря Тито, на 
СКЮ, на младостта и про
греса ...

Нарело на парада голям 
амблем на Съюза на кому
нистите и портрет на дру
гаря Тито, зад амблема дър
жавното и партийното зна
ме и физкултурната и мла
дежка значка. Мускулести 
ръце високо издигат знаме
ната, развихрени в майския 
ден, а след тях хиляди уча
стници, хиляди високо из
дигнати ръце за поздрав, 
стотици малки балончета в 
ръцете на пионерите, цветя, 
пъстри носии, музика и пе
сен.

Тротоарите гърмят от по
здравления, трибуната на 
балкона на културния дом 
цъвти от усмивка, а младо
стта крачи здраво и поздрав 
ява празника си, своя вожд. 
и учител другаря Тито, про 
греса на Родината.

Вълни една след друга ми 
нават пред трибуната и ка
то че край няма.

(Следва на стр. 2)

В рамките на чсствувапето Деня на младостта и 
рождения ден на другаря Тито, на 24., 25. и 26. май в 
Димитровград се състоя ДЕВЕТИЯТ фестивал на бъл- 

малцннетво от Димитровградско, 
Тържествата започнаха на 24. май вечерта с от-

изложба

3
щ

гарското националнощ :
вкривапето на художествената и стопанска 

новите ха~|Л на столарското предприятие „Циле“ и про
дължиха през следващите два дена. На 25 май сутрип-

3.000 възторжени и 
тържества,

а с*хед това на площад „Освобождение" бе устроен ми- 
типо, на който пред около 6.000 души говори другарят 
Раде Бошкович, председател па Околийския отбор на 
Социалистическия съюз на Нишка околия. Покрай него 
на митпига присъствуваха другарите: Йосиф Трайкович 
член на Секретариата на ОК СКС в Ниш, др. Тодор 
Славянски съюзен народеп представител на Димитров-

звуците на маршове 
за да

та се състоя парад на повече от 
аплоудиращи участници във фестивалните

заемаха места

В следобедните часове, па ста шопа на Югославс
ката народна армия, облечен в пъстрота на многобройни 
зпамеиа и трапспаренти, в присъствието на другаря Тито 
и на другите най-високи

♦

I
♦

югославски ръководители, бе 
спектакъл в чест на рождения денустроен величествен 

на президента на Републиката и Деня на младостта.
Младостта чествуваше своя ден. И рождения ден 

на Тито. Младостта разтвори 
всичко. С думи в приветствието, със символични движе- 
пия в богатата спортна програма.

Над 60.000 души дойдоха да наблюдават величестве 
да приветствуват младостта и Тито.

гледката другарят Тито благодари 
младежта за честитките и поздравленията, 

по случай 69-му рожден ден.

и ръкопляскания; щафетно 
бягане с яйца. Пак смях — 
децата тичат, падат яйца. 
Навеждат се, взимат ги. От 
минават един след друг. Бу- 

смях. Яйцата са в лъжи

:

§
♦

и разказасърцето си

I рен
ци, люшкат се, падат ...

— Ти си залепил яйцето
! В Босилеград пионерите бяха на чело на парада 4ния спектакъл и

А възторжеп от 
$ па народа и 
♦ които му изпратиха

О. О. ССРН в Ниш, др. СЛавчоградско п секретар па 
Сотиров, председател на общинския отбор па Социали
стическия съюз на Босилсградската комуна и обществе
но политическите дейци па Димитровградската комуна.

От митинга до другаря Тито бе отправена поздра
вителна телеграма, в която народът от Димитровградско 
му честити рождения ден и изказа пожелания за дълъг

за лъжицата — подмятат от-
♦
:

!ТИТО . .ТИТО - ПАРТИЯ♦

:
♦ живот и здраве, за да води югославските народи и 

малцинства на нашата братска общност към успехи и 
победи в социалистическото изграждане.

неволно идва на мисъл, 
тези пътища тъчат нови ни 
шки всяка година, които на 

социалистическа общ-

че„Драги другарю Тито, пре 
давам Ти щафетата на мла
достта е която народите и 

ни Ти честитят

♦ Един час преди започва
на тържествата стади- 

Всичнето
онът беше препълнен.

идването на 
Тито и пристигане-

Шумен и весел осъмна Ди 
митровград на 25. май. Лошо 
то време не можа да възпре 
младостта и да развали праз 
ничното настроение. В ра

нните часове още улиците 
Димитровград бяха из

пълнени с хора, които ча
каха започнаването на па

шата
ност свързват в едно здраво 
и мополитно цяло. 
младеж и по този начин по 
казва, чс е достойпа за до
верието, което имат в 
нашите народи и че бъдеще 
то па нашата страна е в си- 

обезпечаващи

младежта 
рождения ден. Милиони хо
ра манифестират 
начип своята привържеиост

ки очакваха 
другаря 
то на щафетната палка.

около 16,30 ча- 
сигнала на фанфа- 

стадионът от 
възгласи „Да живее другаря 
Тито“, „Тито Партия“. Кога- 
то дълготрайното привет- 

символически

на
Нашатапо този

Изведнаж рада на младостта.което творим, 
от Тебе и Съю

към делото, 
предвождани 
за на комунистите.

неяса, след 
рите отекна

Щ; ‘ ш
ръце,гурии

мирен и щастлив живот и на 
сегашните, и иа бъдещите ге

Живей ни дълго ^ щаст- 
другарю Тито и. бъди 

добре със здравето си“.
Няколко минути другарят 

Тито поздравяваше малкия 
Слободан и го милваше.
По това време шестдесет хи
ляди зрители не преставаха 
с възторжените си възгласи.

Щливоствие утихна 
бе показано движението на 
щафетата, която тръгвайки 
от Титово Ужице през За- 
греб, Любляна, Сараево, Ти- 

Скопие, след 7,000

перации.
Като ви поздравявам с то

зи великия празник на мла
достта и па всичките ни тру 
дови хора, пожелавам на на 
шата младеж мпого щастие 
и успехи
развитие и работа“.

Няколко мига след 
на зеления килим на игри
щето излиза група пионерки 
и представя упражнението 
на младежта.

© ф е © # ©.;
/гоград и 
километра път, пристигна в 
Белград. Почти едновременно 
•с края, на това гимнастическо 
упражнение изсвираха фан
фарите, които известяваха 
за влизането на щафетата в 
стадиона. Последен кръг око 
ло стадиона и пред монтаж- 

сребърната щафет

в по-нататъшното„Другари и другарки, каза 
дълбокодругарят Тито, с 

вълнение приемам тази ща- 
палка и пай-сърдсчпо

това

фстна
благодаря на всички участву 

в щафетата, чрез ко-ващи
югославските народи из 

своите симпати и 
и към мене, и към 

ония, които сме от- 
за съдбата на на

пия мост 
на палка пое синеоокият мла 
деж от Титово Ужице Сло- 
бодаи йованович. В централ
ната ложа всички станаха. 
Стадионът гърми от възгласи 
„Да живее другаря Тито“, а 
младият металоработник Сло 
бодан йованович доближава 
до президента Тити и с въз
буда в гласа си го привест-

ято
разяват 
доверие 
всички 
говорпи 
шата родина.

Но както и досега 
най-много симпатии получи 
ха югославските войни с 
автоматите, моряците с греб 
лата и представителите 
военновъздушните сили, ко
ито се представиха с твърде 
трудни, но безупречно из
пълнени, гимнастически у- 
пражнения.

на

Наблюдавайки символич
на пътя па Влизапсто на щафетата на стадиона па ЮНАното представяне 

тазгодишната щафета, човек
вува:

•»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦+******************** .♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Пионерите удивиха публиката 

на игрището и в залите
Официално съобще
ние за посещението 
на Коча Попович 

в Холандия ИНСЦЕНИРАНИЯТ
ПРОЦЕС В ТИРАНА

вмм, който зае и 
място между селските само
дейни театри. Второ мяасто 
зае Смиловци с пиесата „Хо
ра“ от Суботич.

На 26 сутринта

първото(Продължение от 1 стр.)
А когато минаха младите, 

работниците и 
и мощният

ха заедно с първата награ
да за класирането си на пър 
во място на прегледа.

Но най-бурно бяха'поздра 
вени младежите от Босиле- 
градско, които с участието 
си на празника на българ
ското национално 
ство от Димитровградско до
пълниха чествуването и на
правиха първата крачка към 
по-засилен* културно сътруд 
ничество между Босилеград 
и Димитровград.

Упражнение с пушки пред

По случай посещението на 
държавния секретар на въ- 

работи Коча Попо- 
Холандия и полити- 

които

настъпиха 
служителите 
бумтеж на десетки трактори 
и комабйни, на земеделски 
машини, с които Димитров
градско вече няколко гОди- 

рекордни 
добиви в земеделското про-

насъпиха 
фолклорните групи от се
лата. Когато на сцената за
почна да играе фолклорна
та група от Смиловци в го-

ншнитс
вич вмалцин- разговори, процес в Тирана са произнесени 

обвинени лица, която уж подго- 
въведение за мнима

чсските 
той води по този случай, в 
Хага е публикувано следно-

На инсцениранияосъществявани присъдите срещу група
ч0уждестраТаЖш"тервенциГсТред Радио Тирана читири- 
мата главни обвинени, бившият контраадмирал Теме Сей- 
ко, някогашният председател па околимския отбор в Ел-

СЕВ Тахир Деми, както

лямата зала ма културния 
дом ехтеше от възторжени 
аплодисменти на публиката 
и те достойно заеха първо
то място. На второ място бе-

изводство.
След това бе открит ми

тингът, на който др. Раде 
Бошкович, председател 
околийския отбор на ССРН

официално съобщение:то
„Държавният секретар па 

външните работи па 
Югославия негово превъз
ходителство Коча Попович 
официално посети Холап- 
дия от 25 до 30 май 1961 го
дина по покана на своя хо
ландски колега министъра 
па външните работи М. М.А. 
X. Луис. По време на своето 
пребиваване п Холандия 
господин Коча Попович бс 
приет от пейно величество 
кралицата на Холандия.

Разговорите, водени по 
време на това посещение в 
Министерството на въпшпи- 
тс работи в Хага на 25 май 
1961 година протекоха в ат
мосфера на взаимно разби
рателство.

на ФНР басан и албански представител в 
и Авдул Рссули и Хайри Мане са осъдени на смърт чрез 
разстрел. Обвинените Сами Мурати, Нашо Герджо, и 
Йонуз Пуризо са осъдени яа 25 годипи затвор, Адем Ос- 
маии на 20 години и Аслан Велиу на 15 години затвор.

произнесена само срещу Алия Неджу за 
казва че е болен.

Присъда не е 
когото се

прочел върховпия съдия Панарити 
и в приет,дата се твърди, че в течение па този процес уж 
била „доказана вината на всички обвинени и че всички 
обвинени са „признали“ всичките посочени в обвините- 

В присъдата се твърди, че обвинените

Тази присъда е

линя акт данни, 
са принадлежали на „организация която имала за цел 
да организира въоръжено въстание за събаряне на народ
ната власт“ и че тя уж била „оспована по нареждане на 
гръцката разузнавателна служба и е служила същевреме- 

на американската и югославската разузнавателнапио и
служба“.

Всички присъди са, както съобщава Радио Тирана, 
окончателни и осъдените нямат право па жалба, 
осъдените на смърт, които в срок от три дни могат да 
поднесат молба за помилване.

освен

С тази присъда в Тирана бе завършен 14-дневният
обвинителния акт,монструозен процес, който както с 

така и с изказванията на свидетелите и самите обвинени, 
показа, че заплашването на албапската общественост и 
желанието за по-нататъшно влошаване отношенията на 
Балканите, и на първо място с Югославия беше основна 
цел на новата съдебна машинация на лъжливи обвине-

По време на обмепа на 
мнения двамата държавни
ци разглеждаха политичес
ки и икономически пъпроси, 
интересуващи двете страни.

Отделно се водеха разго
вори за търговските и кул
турни отношения между 
Югославия и Холандия. Бя
ха засегнати също така и 
най-важните международ
ни проблеми, особено пробле 
мите, които се поставят в 
рамките па ООН.

Посещението на Коча По
пович в Холандия и поли
тическите разговори допри
несоха за укрепването на 
приятелските връзки и вза
имното зачитане, които съ
ществуват между двете стра

ния и клевети.

ОАР прекъсна дипломатическите 

отношения с Южноафриканския 

съюз
Пионерските знамена на парада

ставиха те. В здравите ръце 
дървените пушки се губеха 
пред напънати мишци и му 
скулести тела. Публиката ги 
поздрави най-топло, а жк>- 
рито оцени качеството на 
упражненията им и ги огла 
си за втори в класирането 
на прегледа.

Групи, групи . .. гимназия, 
пионери, девойките от Ви- 
сочко, Одоровци . . . младо
стта на Димитровградско...

Вечерта на 25 май в глав
ната улица на Димитровград 

настъпи- беше весело и шумно. На 
площада при павлиончето се 

след виеше кършно шопско хоро.
Девойки и младежи от се
лата и от града като поток 
се понесоха по звуците на 
смиловския духов оркестър. 
Тази вечер човек просто не 
знаеше къде да отиде: дали 
в просторната зала на фаб
риката за гумени нишки, 
да слушат най-добрите

ше младежката група от се
ло Сенокос.

Културно-забавната прог
рама завърши с хорови пес
ни с които настъпиха хоро
вете на основното училище 
от Димитровград, на основ
ното училище от Поганово и 
на основното училище от 
Смеловце. Най-успешно се 
представи хорът на основ
ното училище от Поганово.

в Ниш, говори за стопански 
те успехи и победи на наши 
те народи, под ръководство
то на чествуващия 69 рож
ден ден другаря Тито и за 
перспективите на стопански 
ръст на неразвитите краи
ща през настоящия петгоди 
шен период.

От 13 часа започнаха гим
настическите изпълнения на 
градското игрище. Пред око 
ло 6.000 зрители, които по
стоянно се увеличаваха, за
почна прегледът. Пионерите 
от Долна Невля — 
ха с добре заучени упраж
нения. Не изостанаха 
тях и девойките от този ра
йон, от Погановския и Одо- 
ровския, не посрамиха се и 
техните другари и другарки 

Каменица и Димитров-

Обединената арабска 
публика официално е съоб
щила, че е прекъснала дип
ломатическите отношения с 
Южноафриканския съюз. В 
официалното 
предадено по Радио Кайро 
се казва, че постъпката на 
ОАР е в съгласие със стано 
вището на световното обще
ствено мнение и че расист-

ре ката политика, която се про 
вежда в Южна Африка е 
противоположна на основни 
те права на човека и пред
ставлява предизвикателство 
към съвестта на човечес
твото“.

съобщение,

КВАМЕ НКРУМАХ 
ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО 

В АНГОЛА
Президентът на Гана Ква 

ме Нкрумах е повикал афри 
канските страни да се обе
динят и завинаги да ликви 
дират португалския и друг 
колониализъм на африкан
ския континент. В речта си 
в парламента за положени
ето в Ангола, Нкрумах е ка
зал, че разлиикте съществу 
ващи между африканските 
страни по някои други въ- 
рпоси не би трябвало да по
пречат на съвместните ак
ции за помощ на анголския 
народ. Той е подчертал, че 
трябва да се има предвид 
фактът, че Португалия се 
ползва от подкрепата на 
международните финансови 
кръгове и страните-членки 
на Атлантическия пакт. Ако 
жела„т да помогнат на ан
голския народ африкански
те страни трябва да бъдат 
свободни от влиянието на 
Атлантическия или който и 
да е друг военен съюз.

ни.

Изселване на македонците ош 

Полша в Българияот
град, от гимназията. 

Най донски език. Коментирайки 
тези изводи „Демократ“ то
гава пишеше, че почти всич 
ки македонци са се съгла
сили предаванията в маке
донските училища да се 
държат на единствен маке
донски език, а това значи на 
езика, който се говори и пи
ше в НР Македония.

митет на Комунистическата 
партия на Гърция се спора
зумя за разселването ма ма
кедонците от Полша в Вълга 
рия. Както се привежда в 
писмата на македонците жи 
вущи в Полша в началото на 
тази година специални еки 
пи на КП на Грция започна 
ли да правят списъци на 
македонците, които трябва 
да напуснат Полша и на 
разноски на 
правителство-а с 
обещания за удобен живот 
— да се преселят в Бълга
рия.

Според осведоменията пу
бликувани в скопския вест 
ник „Нова Македония“ от 
Полша трябва да се пресели 
в България първата по-го- 
ляма група Македонци-еми
гранти от Егейска Македо
ния, които през последните 
десетина следвоенни години 
са живеели в Полша.

Като източник на тези и 
други осведомения във връз 
ка с разселването, „Нова Ма 
кедония“ споменава много- 
бройни писма, които в пос
ледно време македонците 
от Полша изпращат до сво
ите близки и приятели, обще 
ствено-политически органи
зации и държавни органи в 
НР Македония. В тези пис
ма между другото се твърди, 
че всъщност се касае за е-

-голям възторг обаче 
предизвикаха пионерите от 
основното училище в с. Сми

След тази среща, се каз
ва в статията на „Нова Ма
кедония“ започна открива
нето на македонски учили
ща във всички 
ропейски страни, в които са 
живеели

българското 
голями

източноев-

македонци-емигран 
ти от Егейска Мекедония, с 
изключение в НР България.

В статията се изтъква фак 
тът, че след споменатата ере 
ща, полските 
гани

държавни ор- 
и партийни организа

ции са показали голямо раз 
бирателство към

Прошесш на иравишелешвошо 

ФНРЮ до България
Лозунгът с техен завет дин вид депортация.

В споменатата статия на 
„Нова Македония“ по-ната
тък се подчертава, че след 
свършването на гражданска 
та война в Гърция, голям 
брои македонци от Егейска 
Македония са били

вици на народни песни от 
Висок или в залата на кул
турния дом, където самодей 
ния театър от Поганово пред 
ставяше пиесата „За нов 
живот“ от Расим Филипо-

ловци. Стройни, усмихнати, 
в прекрасни 
чки бели обукви изправиха 
редици пред трибуната. Г 
удивиха зрителите, и най- 
много аплодисменти понесо-

национал- 
ните права на македонците 
живущи в Полша.

набалетни поли-

И Цялата акция, се казва в 
статията, на плана на осъще 
ствяването на основните на
ционални права на македон 
ците беше в колизия

По повод статията в бъл- 
оз-

пощението на тази вест 
българското радио, в Дър
жавния секретариат на вън
шните работи на българския 
посланик Атанасов е връчен 
енергичен протест.

гарския вестпик „Труд“, 
аглавена ..Праведна присъда 
против народните врагове в 
Албания“, в която се говори 
за процеса в Тирана, и съоб

/прину
дени да емигрират в почти 
всички източноевропейски 

След резолюцията 
Информбюрото много 
донци са били 
като „Титови агенти“ 
варяни. Безславна

със ста
новището и политиката на 
българското правителство и 
Българската

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ страни.
маке- 

обвинявани работническа 
партия във връзка4с маке
донския въпрос. По времето
още докато начело на I__
на Гърция беше Захариадис, 
българското

легация в Евиаи не са из
вестни никакви подробности 
и счита се, че преговорите 
се водят без строго опреде
лен дневен ред.

на Съединени- и зат-Президеитът 
те американски щати Джон 
Кенеди пристигна вчера 
официално посещение във 
Франция. На летището Орли 
президентът Кенеди и него- 

съпруга бяха посрещна 
президента Де Гол и

роля в
това преследване на 
донците 
нсто ръководство на Гръц
ката комунистическа партия 
начело с Захариадис.

Както своевременно

КПмаке- 
изигра и тогаваш

на

правителство 
чрез своето посолство 
Варшава и по различни 
ги начини поведе пропаган
да. с цел на македонците в 
емиграция да натрапи бъл
гарския език като майчин, 
съсвесем да ги

-* във
Макар че преговорите . се 

държат в тайност, наблюда
телите въз основа на из„в- 
ленията на алжирския и

ДРУвата 
ти от
други официални лица.

писа
органът на емигрантите от 
Гърция живеещи в 
вестник „Демократ", 
циатива на КП на Гърция а

-* Полша 
по ини

френския представител 
конференциите 
идват до извода, 
сериозно е повдигнат въпро 
са за самоопределението на 
алжирците.

на
бивши-

.еТн^лГшГл^Зелер ще 
бъде рпоизнесена тази вечер. 
Държавният прокурор Бесон 
е поискал от съдебния съвет 
да осъди двамата генерали 
на доживотен затвор.

по печата 
че вече изолира от 

да га по
стави в същото положение, 
в което се намират и маке
донците в Пиринска Македо 
ния. Тази пропаганда, обаче 
не даде очакваните 
ти, и българското правител
ство намери друго 
ние“ ... Със Централния ко-

НР Македония и
в присъствието на емигран
тите от всички 
пейски

источноевро- 
страни и представи

тели на ПОРП-а,
-к

Председателят 
ското правителство Никита 
Хрушчов е пристигнал 
посещение в ЧСР по покана 
на чехословашкото 
телство.

на съвет- на 3 авгу
ст 1957 година в Полша се-*с

на резулта-цфстата по ред сре- 
между делегациите на 

алжирско
е състояла среща на 
се донесени изводи за 
криване на училища с маке

И от която 
от-ща

временното
вителство

прави-пра-
с френската де-

„реше-



БРАТСТВО I

Как ще се оиределяш заилашише на обществените служители ФАБРИКАТА ЗА ЦЕЛУЛОЗА И 

ХАРТИЯ - ПРИЕДОР - МЕЖДУ 

НАЙ - ДОБРИТЕ В СВЕТА
ЗАПЛАТА СПОРЕД 

ТРУДОВ ПОСТ
Првата година бе произ- 

ведно към 9.000 тона целуло
за. а според плана беше пла 
нирано 36.000 тона. Качество 
то не задоволяваше И идна
та година положението не се 
попорави много.
1956 година положението за
почна да се подобрява. Успо
редно с производството, се по 
добряваше и качеството Най 
сетне през 1957 година беше 
произведено 36.000 тона кол 
кото бе и предведено според 
програмата. Следващата годи 
на продукцията възлизаше 
на 38.700 тона, през 1959 годи 
на 43.826. а миналата година 
45.000 тона целулоза. Името 
през тези години фабриката 
за целулоза по качеството на 
произведенията застана в ре 
диците на най-добрите све
товни производители.

По времето когато качество 
то не задоволяваше беше тру 
дно да се намерят купувачи. 
Огромни количиства от про
изведените материали бяха 
на лагер- чакайки „по-добри 
времена“. Днес. обаче поло
жението коренно се измени.

изведе хартия за опаковка, 
рото хартия, полуфинна хар 
тия. Шест месеца вече тази 
фабрика изнася гошеми ко
личества хартия на потреби
телите.

С комбината израстваха 
и хората

Още в първите дни на по
строяването на комбината 
много младежи и девойки на
мериха във фабриката рабо
та и в нея изучиха различни 
занаяти. В това отношение те 
се развиваха заедно с комби 
ната Имате и такива, кой
то стъпиха вонея неграмотни, 
а днес са майстори. Някои от 
тях тогава за пръв път видя 
ха машина, а днес са но-вато- 
ри. Има и такива- които роди 
телите доведоха за ръка на 
занаят
ръководители, на смени, висо 
кскволифицирани работници- 
Един детайл за тях може би 
най-добре ще илюстрира тех 
ния живот. Имено всяка го
дина е предвидено да се из
върши едномесечен ремонт.

Според всички норми е 
предвиден такъв срок. През

При влизането в Приедор, 
с влак или по пътя се вижда 
голяма фабрика за целулоза 
и хартия. Някога тук беше 
горичка мирна и тиха- почти 
незабележима каквито в пфи 
едорска околия и околно
стта на легендарната Козара 
има много. През пролетта уче 
ниците тук идваха на екехур 
зия а и пс-възрастните с УДо 
полствие почиваха в нея. 
Войната не я пощади: корен 
ките на старите дървета из
чезнаха така че след осво
бождението можаха да се ви 
дят само следи от някогашна 
та горичка. За развитието на 
Приедср — града под Коза
ра — 1947 година беше от осо 
бено значение. Тогава бе ре_ 
шено да се построи фабрика , 
за целулоза и хартия и то ' 
тъкмо на мястото, където 
беше горичката. Върху про
сторната поляна където от . 
земята стърчеше още по ня
кои пън се събраха около 
1000 граждани. Тогава бяха 
казани няколко думи за зна
чението на бъдещата фабри.

.. ка и работите започнаха. По

От началото на годината 
усилено се работи върху из
работването на нов

комуна ще заплаща своите 
обществени служби според 
нуждите и възможностите, 
което досега не беше така. 
Известно е, че досега запла
тите на обществените 
жители се определяха 
основа на съюзните законно 
предписания и затова служи 
телите
служби в развитите и нераз

ват. Логично е, че за всяко 
работно място ще се опре
дели и необходимото обра
зование и ще се изисква уме 
ние и рутинираност в работа 
та. Обаче важно е това, че 
всеки служител, освен в 
изключителните случаи, къ
дето са необходими опреде
лени специалисти (юристи, 
лекари, професори, инже
нери и др.) ще може да се 
йви на конкурс за определе
но работно място, ако счита, 
че е способен да отговори 
на задълженията.

По-нататък се счита, че 
заплатата на служителите 
трябва да има две части, по 
стоянна, за работното мя
сто, и допълнителна (вари- 
абилна) за старание, успех в 
работата и инициатива за 
подобряването на процеса 
на работата и др. В служ
бите, където е възможно да 
се мери работата, би се въве 
ло възнаграждаване според 
трудовия ефект. Тук се и- 
мат пред вид машинописката 
и стенографската служба, 
техническата и някои други 
служби в учрежденията и в 
органите на управлението.

Предвижда се и възможно
стта заплатите за някои спе 
циални или за комуната 
важни служби да могат да 
се определят договорно. Та
ка за определени работи и 
за определено време би мог 
ла да се уговаря определена 
заплата. Това би дало въз
можност всеки заинтересо
ван орган да си вземе, кога
то това е нужно, и добри 
специалисти.

Някои служби, според из
вестни предложения, би се 
отделили и работили като 
самостоятелни учреждения. 
Това би били ония служби, 
които могат да се издържат 
от приходите на своята дей
ност (кадастърът, статисти
ческите управления, завер
ката на преписите, заводи
те за геодетски работи, за 
производителността на тру
да, за урбанизъм и пр.).

Някои органи на държав
ното управление, дейността 
на които е свързана със 
стопанските организации ще 
получават приходи в зависи 
мост от успеха на стопан
ските организации отн. на 
стопанските клонове. Счита 
се, че по-добрата работа на 
тези органи обуславя и по-до 

На края бих искал да из- бра работа на стопанските 
ползувам случая чрез вее- организации и затова лични 
ник „Братство“ от името на те доходи на тези служите- 
всички учасници във фести- Ли би зависели от успеха им 
вала от Босилеград най-сър- в работата и от успеха на сто 
дечно да заблагодаря за ланските клонове, за които 
сърдечния прием и приятно - работят тези служители. В 
прекараните часове в Ди- този случай става дума за 
митровград и същевременно служителите в секретари- 
,да изкажа мнението, че та- ата на селското стопанство, 
кива гост^увания трябва и | индустрията' търговията, тра 
занапред да се поддържат. нспорта и събощенията

закон за 
системата на заплащането в 
държавното управление и об 
ществените служби Този за 
кон трябваше да се разглеж 
да в Народната 
към средата на тази 
на, обаче по

Чак презслу-
въз

скупщина
годи- 

проектозакона 
и по предложените концеп
ции за новата система на за
плащане се появиха различ 
ни мнения и забележки и-за 
ради това се застана на 
невището по тези въпроси 
да се разисква и по-нататък, 
за да се намерят най-добри
те решения.

Това обаче не значи, 
досегашната работа не са из
казани такива мнения, които 
вероятно
място в бъдещата 
на заплащане на обществе
ните служители.

Най-напред

общественитеот

вити комуни, в малките и го
леми градове имаха почти 
еднакви заплати. Приемане
то на тези принципи обаче 
дава възможност със систе-

ста

мата на възнаграждаването 
да се влияе за подобряване 
на работата на обществените 
служби и служителите да се 
възнаграждават според тру-

че в

сега еа маистори-тДа.ще си намерят 
система Вторият важен принцип на 

бъдещата система на запла
щане би бил следният: запла
тите на служителите се оп
ределят според работното мя
сто, на което работят- Това 
значи, че всяко работно мя
сто ще трябва да се система
тизира и опише и въз основа

не-

всички са съ
гласни, че всяка комуна би 
трябвало да определя загтла- . 
тите на служителите в свои 
те обществени служби 
ред възможностите ей. Съще 
временно се приема и това, 
че заплатите на обществе
ните служители би трябва
ло да растат съразмерно е 
ръста на личните доходи на 
работниците

спо-
на това да се установи 
говата „стойност“. В описа 
'на работното място би 
предвидели и необходимите 
трудови и специалистически 
квалификации за извършва 
не на работата.

Веднага личи, че 
тата не ще зависи предимно 
от степента на образовани- 

емат, тогава всеки служител ето и от прослужените годи- 
ще бъде заплащан според ни, както беше досега но 
способността си, старанието също така това не ще зна- 
и качеството на извършвани чи, че квалификациите и 
те работи. Също така всяка трудовият стаж се подценя-

се

в стопанство
то.

запла-Тези два принципа са твъ
рде важни. Ако те се при-

Впечатленията на ръководителя на физкул
турната група от Босилеград

В разговор е наш сътруд
ник ръководителят на физ
културната група, която уча 
ствува на физкултурния пре 
глед в Димитровград, др.
Симеон Тодоров, изнесе сво 
ите впечатления от фести
вала.

Другарят Тодоров подчер 
та, че той лично, както и 
цялата група от Босилеград 
е въодушевен от сърдечно
то посрещане и гостоприем
ство както от страна на от
говорните фактори, така и 
на гражданите от Димит- 
тровград.

По физкултурния преглед 
той изрази мнение, че 
организацията е била добра, 
а от участниците, според не 
гово мнение, най-добре са се 
представили учениците от 
осемгодишното училище от 
с. Смиловци и учениците од 
Димитровград.

Бих искал, подчерта той, 
да отбележа факта, че в Ди 
митровград физкултурата и

спорта и физическото възпи 
тание не е схванато 
нещо последно. Тук разбрах, 
че за развитието на физкул 
турата и спорта са заинтере 
совани всички в града. За 
съжаление, това не може да 
се каже за Босилеград. У 
нас подготовките на физкул 
турни упражнения и спорта 
изобщо се схващат като не
що последно, нещо което не 
изисква особени усиля и гри 
жи. Освен това не разпола
гаме с никакви 
средства за неговото разви
тие.

като

Фабриката за целулоза — Приедор
първите години на работа бе 
ще нужно и повече време. Но 
с добра организация и зала
гане бяха израсходвани да
леч по-малко трудочаса. Че_ 

въпросът-да 
възможно само'за^по- 

вече от пет месеца да сС^мон 
тира така сложна фабрика 
за хартия. Възможно е, за
щото още док ат:: траеше из 
граждането квалифицирани
те работници 
бяха испратени на специали 
зация. Завърнаха се когато 
започна моштажъг и заедно- 
с чуждестранните и наши 
монтьори участвуваха и те- 
Непосредствено преди пуска
нето в действие (през октбм 
ври миналата Година) на пър 
Еите машини младежите ра
ботеха по 16 часа, а твърде 
често оставаха и по няколко 
нощи на работа. Дадоха обе
щание. че до предвидения 
срок ще бъде пусната в дей 
ствйе првата машина за хар
тия и те го изпъннха.

— късно никнеха обектите 
на новата фабрика. Строеше 
се бъдещето на Приедор. И 

години пишеше: 
се пуска в дей_

Произведенията на Приедор 
ската фабрика за целулоза 
са известни в много европей
ски страни Те се търсят на 
пазарите в Италия, Унгария, 
Полша. Аржентина итн. На 
тези пазари се продават ка 
кто и произведенията на най 
-известните световни произ- 

скандинавските

след три 
„Фабриката 
ствйе.“

През 1950 година на 27 юли 
се състоя голямо тържество 
в присъствието на голям 
брей граждани. Новата Фа" 
брика почна да работи. Сто
тици младежи -и девойки до-й 
доха във фабриката. Много 
от тях заместиха плуга и ра
лото с машини. Началото до
несе и първите трудности. 
Трябваше да се усвои новото 
производство, а кадрите бяха 
недостатъчно обучени Хора
та не се смутиха. Трудности

те бяха преотдоляни.

сто се поставя 
ли ефинансови

водители 
страни и Канада.

Трябваше много труд и уси 
лия да се постигне всичко то 
ва’ Бяха направени огромни 
усилия да се отстранят начал 
ните слабости. Работата беше 
още по-трудна, защото се за 
почна със стари машини, ра
ботили вече пълни 40 години 
в Швеция, откъдето бяха и 
доставени. Съдбоносно влия 
ние върху качеството на про 
изведенията имаше построя-

металици

IЯо смуит* на мароуиота реЬммция вакето на новата сепарация. 
Днес вече въпросът за каче
ството не се постав,, като про 
блем- за който би трябвало 
да се води специална сметка.

Целулозата представлява 
полуфинален продукт.. ЯсноЧЕТАТА НА САМОДЕЙЦИТЕ В УШНАТА РЕПУБЛИКА С изграждането на цеха за 

производство на хартия с 
мощност 30.000 тона не е в- 
сичко завършено. Това е са 
мо част от изграждането' 
защото възможностите за по 
нататъшно развитие са голе- 

Например! програмата, 
кеято предвиждаше разшир
яване на мощностите на цеха. 
от 15.000 на 30,000 тона го-

е че при такова положение 
не е възможна по-голяма аку 
мулация. Поради това от са
мото начало се мислеше на 
изграждането т-га мощности 
за производство на хартия.
Към края на 1959 година бе 
Езето решение в първата фа
за да се построят мощности 
които ще дават 15.000 тона дишно планира и инсталира, 
хартия. Докато тази фаза бе 
ше в течение бе решено да се 
построи такъв цех, които ще 
произвежда 30.000 тона След 
20 месеца обектите бяха по
строени, извършен монтаж и 
започна производството. Вме 
сто по-раншната фабрика се 
роди комбинатът за целулоза 
и хартия-един от на>й-голями 
те по рода си в страната.

Владението на Ужичката ция са твърде интересни ... 
република, първата републи Една нощ Емануел сам въ- 
ка в окупирана Европа, рвеше. по улицата и за себе

си тананикаше части от не- 
написаната композиция. За 

в съзна- 
ин-

партизаиите често напада- ната музика, чицто цели 
ха. Един художник бе нари- бяха да се подчертае брат- 
сувал цялото събитие: на ската идея на югославски- 
платното германец клекнал те народи, 
и с огромни ножици сече 
царевица.

трая шестдесет и седем дни.
През 1941 година, щом 

бе свободен града, бе' органи едн момент^ негде
а нието си той^регистрира

след това, в рамките на Агит- тересни детайли от компози
ята, която създаваше. Спре 
да си забележи нотите,

миПрез 1941 г. в Ужице из
лезе и първата сбирка на 
антифашистката поезия. В 

На представлението хорът _цея намериха място стихове 
добавяше коментар:

„Па се буни 1една сиаша, долюбив дух, упътен 
треба мени мо1а шаша“.

Втора успяла
пародия бе: Началото на бум ка бе приготвена от д-р Ду
та против дахиите. шан Неделкович, Миодраг

Дахии бяха Михайлович, Аврамович и Димитрие Ио- 
Льотич, Недич, Печанец,' Дан ванович. Един егземпляр от 
келман. Останал бе инте
гралният текст, на песента, 
а само имената на личнос
тите бяха променени. художествената рота знаеха
'с хора ръководеше Дими- еднакв0 да ръкуват и с 

йованович, пръв пар- пушката, и с майсторската 
четкица, и с диригентската 
палка както и с баионета,

зирана народна власт,
те, напоени с борчаски сво-пропа,бе образувана и кул- ■не на трета машина за хар 

тия за нови 15,000 тона, след. 
това цех за преработка на 
дърво с мощност от 9 хиляди

към
нашите народи и към бой- 

музикална ците за свободата. Тази сбир
норота.турно-художествена 

Задачата на тази рота беше беше тъмно. Отиде до апте
ката и започна да записва. 
Милицията, . която патрули- 

из града, го забеля- 
за .: ■. Видя, че той записва 

рода по околните села, къ- нещо, което й стана съмни- 
дето се готвеше храна, пле- телно. Кргато го попитаха 
теха чорапи за бойците. кои е той, какво прави тук, 

название той започна да обяснява на
Съмнени-

в интервалите между сраже 
нията да подготвя художес- 
ствени представления за вой раше 
ниците, ранените и за на

тежа годишно и разшираява 
не на източниците на енер
гия. За да се осъществи про 
изводство на хартия от 45,000 
тона и подмирят нуждите от 
целулоза фабриките, за хар
ти в Белград и Чачак- бе ре 
шено още тази година да се 
извърши преустройство на 
цеховете за получаване на 
целулоза. По този начин този 
обект ще стане истински ги
гант за производство на целу 
лоза и хартия. Безсъмненно 
в него ще постъпят на работа 
още много младежи и девой 
ки. За тях това Ще значи

тази сбирка и днес се пази 
в ужичкия музей.

Членовете на културно-Групата получи
културно-художествена ро- лбщ сръбски език.

Военният й инструктор ето. стана по-голямо. Арес-
политическатгГ дейност' бяха' на^ук ^лицата"4 Нищо тизански ДиРигент.

продължи^ ^аНкомСпоенирДаа ваГлГу^рГ^реди пе- да пеят таКа, както викат -
СНОеди^”ална гру-

таУв^воя състав имаше от- пешно! Никой не знаеше па представи на сцената ня- врага от
личен хор театрална гру- при какви обстоятелства бе колко известни произведе- Рело ройваха представ- 
па,4оркестър и няколко сек- съдадена. ния: „Майка“; Како се к - ^иия с художествена про-
ттмм Р - ' Музикалните пародии и-г ляваше стоманата , „к.няз

бГфр "и“ "д>нк1л™.к б« издал ™- народни песни и хор* н.

;,'йГен."Гн*,и“ги^: *«-
бе създадена тази компози коло пътищта, защото от тях

За построяването на цеха 
за производство на хартия с 
мощност ст 30,000 тона ще 
бъде израсходвано 3 милияр 
ди и 200 милиона динара. С 
знач и тел-на сума участвува 
самият колектив със своите 
фондове.

Докато не същствуваше 
цех за изработка на хартия

та.

прогонването на 
някое селище, те

След

още една крачка напред в 
издигането на жизненото рав 
нице- Няма съмнение този 
народ под Козара това и за
служава.

Така беше и след ос- 
Ужичка

произвеждаше се само целу
лоза Асортиментът се разли 
чаваше единствено по каче
ството, а имено съществува

грама.
вобождението на 
Пожега и на

Много от членовете на ху 
дожествената рота днес са 

имена в нашия кул

други места.

Милош Петковкч
белена и небелена 
за. Обаче с неговото постро 
яване асортиментот се раз
ширява.

целуло-
известни 
лурен и обществен живот.

М. Б.
5=5(Според

мата е предвидено да се про-
програ-щински фестивал на народ-
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Димитровградско♦ Тито.♦ Ц1111СТВО ОТ♦ Голям, исдостигиат досега,,по случай Дспя па младостта♦ успех!и рождения деп па другаря♦ Тито надмина всички досе-♦
♦ фестивали и по своя-гашнн Младостта бе челпона♦ та масовост, и по качеството място. Младостта предизвика♦ си. Над три хиляди участ-♦ възторг у . всички.

цици в програмите, огромен♦ Три дпи тя бе па физкул♦ брой посетители и знатни полигон, на открититурния♦ гости, от Нишка околия и па сцената. Три♦ тс естради,
Босилсградската комупа, над♦ показваше красотата иднихиляди души на ми-♦ шест хармонията на движенията♦ физкултурпиятинга и на и вещината,си, силата си❖ Най-малките продефидпреглед и стотина точки в❖ дни пееше, рецитирашетри за Тито.програмата.♦ играеше.Равносметката? И не се умори. И пс слезеМогъща манифестация па усмивката от лицето й. Iкултурните и стопапскн до-❖ А когато свърши всичко,българското.пастижсшш 5 К»ЖМЖЖЩт.М1Н|намладостта се разотиде<3- пацноналпо малцинство от север, на юг, на изток и за-❖ Димитровградско. от делото сипад, доволна 2Показ па силите, с които на другаря ЧЕСТ]На трибуната, от която се приемаше парадът бяха <>приветствиеотразполага малцинството ♦Тито и на Празника на мла обществено-политическите работници на Димитровградско 

на околийския отбор па ССРН: пред-
Димитровградската комуна, и❖ ♦

дите. и представителите 
седатслпт на
и срекретарят на О. О. па ССРИ м съюзен пародсо 
представител за Димитровградско др. Тодор Славински, 

Йосиф Трайкович, член ОК на СКС в Ниш.

♦на перспективите, очертава-

Iоколийския отбор на ССРН Раде БошковпчИ не със сбогом ♦щи се да станат реалност в
♦Само с Довиждане дого-близко време. ♦

В1и дина!Показ единствотона ♦м. к. н. както и др.нашата ♦сплотеността на
♦

:
♦ Тазгодишното чесп
♦ Деня на младостта и♦

дения ден на другаря♦

♦ в Босилеградско тра
♦ седмица — от 21 до I
♦ * На 21 май, когато р♦

те се стичаха към, ц<♦
♦ в Босилеград, освен ■

♦ общо. увеселсе състоя
♦
5 вечерта учениците от, 
♦ година на среднотоФизкултурните упражнения

фигура X мическо училище у!завършиха с жива
♦на петолъчка. разновечеринка с
♦

програма.
о На 22 сутринт^
♦ чани изпратиха е
♦

щафета, с която прм♦
ваха другаря Тито и♦

♦ желаха дълъг живс.
♦ ко здраве и творч
♦

ли. На митинга♦
♦

•——-
СИУДетайл от челото па колопата. Футболният отбор на

настъпи в пълния
с нови дресове.

На парада участвуваха и земеделските кооперации 
„Нишава“ и „Победа“. Мощно минаха част от тракторите 
и другите им машини, с които няколко години вече 
две кооперации постигат рекордни добиви.

■

'Ш; 2/

♦♦ Над 3.000 младежи и де-
: сойки участвуваха в търже

ствата и прегледа в Дими-♦ тровград. На снимката: девой♦
кнте от района Забърдие де: Пиопирите-стрелци минаха
филират из главната ул1ща мишени.
на Димитровград.
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НАДМОГВАНЕ НА СТОПАНСКАТА 

И30СТАНАА0СТ
Основна характеристика на стопанската политика на Вранска околия

видените средства за постро 
яване ка обекти, 
перспективното им развитие, 
докато Прешево и Буяновац 
по_трудно правят това

Другата група общини, ко
ято ние наричаме планински, 
като цяло имат специфични 
условия, а Бсяка община от
делно има още по-специфич 
ни условия за себе си. Осиов 
ните насски 
състоят
електроенергия, премахване 
на ерозията, развитие на жи
вотновъдството и овощарство 
то и оформяване на малки 
прерабтвателни обекти.

Насоките на Босилеградско 
са по-инакви, или по-добре 
казано, възможностите на та 
зи комуна са по-широки- 
След разрешаването на въ
проса за електичество се от
криват добри перспективщ 
Всички усилия са съсредо
точени към издирване на руд 
ни залежи, след което се 
предвижда откриване на една 
или две мини. На второ мя-

Нашият сътрудник преби
вавал неотдавна във Враня, 
е помолил подпредседателя 
на Околийския

сто идаа построяването на 
малки преработвателни обек
ти и оформяване на услужни 
работилници. На трето място 
се намира селското стопан
ство

влезли в
народен от

бор във Враня, Божа Стоя
нов за нашите читатели да 
изложи основните характери 
етики на стопанското разви
тие на околията-

развитието на така- 
наречения планински начин 
на стопанисване 
животновъдство, овощарство 
и замеделис.

Другите две планински об
щини, Власина и Власе, са 

’ пс-ограничени. Власина се 
ориентира към развитие на 
туризма и производство на 
доброкачествени картофи, а 
Власе към експлоатация на

модерно
Отговаряйки 

прос, другарят Стояпов 
яви:

на този въ.
за-

Търговище се 
в Обезпечаване на?—- Нашата стопанска поли

тика е насочена към изнами- 
ране на материални средства 
и суровини, към създаване 
на икономическа основа за 
преодоляване на досегашната 
стопанска изостаналост. Тази 
характеристика на стопанска 
та ни политика особено ряз 
ко е изразена в петгодиш
ния план за развитието на 
Вранска околия.

горите-
За построяването на пред

видените обекти и създаване 
то на материална основа за 
развитие на комуните наи- 
голяма предприемчивост по
казват Босилеградската и 
Власинската комуни. Те из
работват елаборати, явяват 
се на конкурси при банката.

Двадесет и пети май в Димитровград бе ознаменуван и с още една трудова 
победа. В навечерието на празника стана тържественото откриване на новите хали 
на Столарското предприяатие „Циле“, които заемат около 3.000 квадратни метра изп

Една от основните характе 
ристики на стопанската ни 
политика

зваема площ.
На снимката: новите хали на „Циле“.

е развитието на 
промишлеността, за която до 
скоро не ставаше нито дума 
Обаче сега, когато югослав
ското стопанство създаде за
видна материална база и ко
гато югославската стопанска 
политика е насочена към раз 
витие на стопански изостана 
лите области, пред нас се от
криват широки възможности 
за развитие на промишлено 
стта. За това ни дават осно
вание и успехите «а първите 
промишлени предприятия, ко 
иго се наложиха с качество 
нота си производство и сто
ките им станаха търсени на 
пазара. Нека посочим само 
случая с дамските модни о- 
бувки на „Кощана“, които се 
търсят навсякъде-

за да получат нужните им 
капиталовложения.

На 29 май се състоя пленум на общи
нския отбор на ССРН в Босилеград

м п.

БОСИЛЕГРАД

Още две нови жилищни 

сгради
организации и обществените ствените служби, разпреде- 
служби, ръководителите на лението на дохода и др. 
стопанските предприятия, на Доклад за работата на стр, 
земеделските кооперации и паноките организации и об- 
ръководителите на просвет- ществените служби и техни— 
.ните и здравни заведения в те комисии в провеждането 
комуната. На пленума бе раз на. новите мероприятия изне- 
гледано провеждането на но- се другарят Владо Митов, 
вите мероприятия в стопан- председател на общинския 
ските- организации и обще- народен отбор в Босилеград.

На 29 май в Босилеград се 
състоя разширен пленум на 
общинския отбор на Социали 
етическия съгоу, на който о- 
свен членовете на отбора при 
съствува изпълнителният от 
бор на общинския синдика
лен съвет, общинската коми 
сия за провеждане на новите 
мероприятия в стопанските

Неотдавна в Босилеград за 
почна строежът на две модер 
ни жилищни сгради. Една от 
сградите се строи от жили
щния фонд на общинския на 
роден отбор, за чиито строеж 
тази години са обезпечени 20 
милиона динара.. Следващата

едно от строителните пред
приятия в Лесковец.

Освен това отпуснати са 2 
милиона динара за довърша 
ване на някои училищни 
сгради в комуната- Основно
то осемгодишно училище в 
Бистър е получило 1,500,000 СЕЛО КОСТРОШЕВ- 

ЦИ СТРОИ НОВА 
УЧИЛИЩНА 

СГРАДА

ШРазвитието на преработва
телната промишленост се на
мира на първо място. Преди 
всичко става дума за обекти 
от текстилната промишле
ност, металната, химическа
та, дървообработващата и др. 
преработвателни промишле
ности. Отначало се ориенти 
рахме към по-малки прера
ботвателни обекти, за да мо
гат по-лесно да се усвоят про 
цесите на производство, да 
се обезпечат нужните кадти 
и разрешат комуналните про 
блеми. Но това не значи, че 
се отказваме от крупни обек 
ти. Напротив при условие на 
обезпечени суповини и в съ
гласие с общоюгославските 
интереси, възможно е постро 
яването на крупни промиш
лени обекти

На второ място в стопан
ската ни политика идват ру
додобивът, горското стопан
ство, а след това селското

А'щщтттм
1 ами—и—ид—и— ———— ■

Училището в село Костро- 
шевци е едно най-старите 
училища в района и не отго
варя на съвременните изис
квания. ОНО във В. Окру- За VIII клас на основното учили

ще годината завърши
глица предприе мерки за по
строяване на нова училищна 
сграда с 4 учебни стаи, кан
целария к квартири за учи
телите. Но тъй като НОО не 
е в състояние да заплати- вси 
чките разноски около постро 
ЯЕането селяните решиха 
чрез местно самооблагане и 
доброволна парична помощ 
да ускорят строежа. Селяните 
вече извозиха 200 м3 къмък 
и събраха 150,000 динара, кои 
то Ще се употребят за купува 
не на тухли.

Общината ще отпусне сред 
ства за строенето и обзавеж 
дането на новата училищна 
сграда.

училище в Божица 
свидетелства- С

ното
получиха 
това тази учебна година за
върши. Резултатът е повече 
от задоволителен — от 32 у-

На Деня на младостта уче
ниците от VIII клас на основ

ИЗПИТИ НА ГРУПАТА ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА 

ВПШ
През юнската сесия На Вие 

шето педагогическо училище 
в Ниш ще бъдат проведени 
първите изпити по български 
език и литература. Изпитите 
за редовните студенти са на 
строчени за 10, 12 и 14 юни, 
а за студентите-задочници 
на 22 юни-

ченика нито един не повтаря 
класа, петима завършиха с 
отличен успех, двадесет с 
многодобър и седем с добър.

От една анкета, направена 
към края на учебната година, 
се вижда, че всички осмо
класници искат да продъл
жат образованието си: 8 би 
желали да посещават специ
ално земеделско училище. 7 
икономическо, 5 педагогичес
ко. 4 техническо, 3 да изуча 
ват машинопис, 1 да продъл 
жи гимназия и 4 да учат за
наяти, В. X.

Една от повите сгради
динара за довърнгаване на за 
почнатата сграда. Назърица 
получи 300,000 динара, а Пло 
ча 200,000 динара. Предвиж
да се общинският народен от 
бор от бюджетните си запа
си да отпусне около 100.000 
динара за поправка на учили 
щната сграда в село Долна 
Ръжаиа.

За разлика от миналата го
дина, тази година управител
ният отбор на жилищния 
фонд ще върши по-голям 
надзор за правилното изпол
зване на фоцда за жилищно 
строителство.

година Ще бъдат отпуснати 
още 18 милиона динара, кое- 

нейното по-то значи, че за 
строяване ще бъдат изразход 

38 милиона динара. Та-
стопанство.

— Що се отнася до общи
ните поотделно — продължи 
Б. Стоянов — тук тръгваме 
от едно основно начало — от 
обективните условия, в коя 
община по—лесно и по-бързо 
могат да се построят промиш 
лени и др. обекти, какви са 
съобщителните връзки. На
шите общини са разделени 
в две основни групи —— общи 
ни. намиращи се в долината 
на Морава и планински об
щини.

Общините, намиращи се в 
долината на Морава, като 
Владичин хан, Вранска баня, 
Враня, Сурдулица и др- имат 
благоприятни и обективни 
условия първо в тях да се 
развие промишлеността. Вра 
нската комуна осъществи ве 
че някои от заплануваните- 
капиталовложения. Вранска 
баня и ВлаДичин хан наско 
ро ще получат част от пред-

вани
зи сграда Ще има 12 модерни 
квартири и помещения за ед 
на от банките и за аптеката. 
Управителният отбор на жи
лищния фонд е дал срок за 
използване
до 1 юли 1962 година, 
ето значи до тогава сградата 
трябва да бъде завършена. 
Втората жилищна страда 
строи военната поща в Боси 
леград за квартири на своите 
служащи. -Строежътотриело

Славчо Игнятов

СЛЕД ЕЛЕКТРИФИЦИРА
НЕТО НА ГРАДИНИТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУ- 

ВАНЕ ДЕНЯ НА 
МЛАДОСТТА

на средствата 
ко- Селяните от с. Градини и- 

мат електрическа енергия в 
селото само няколко месе
ца. Това обаче не им пречи 
да използуват всичките въз- 

: можности за употреба на 
електричеството. Освен оби 
коновените и широко разпро

Депят па младостта и рож
деният деп па другаря Тито 
бяха в Божица чсствува- 
Ш1 с хубаво приготвел физкул 
турен преглед „ народно ве
селие. Учениците от основ
ното училище, под ръковод
ството на преподавателите 
Павлина Станиянова и Алск 
сандър Величков, устроиха 
спектакъл на гимнастически 
упражнения и изпълниха у« 
пешно няколко културно-за
бавни точки.

Също така и младежката 1 ства са въвели електричес- 
органнзацин се представи е • тво по домовете си. Остават 
физкултурни и спортни игри- 
След програмите пастъпи об 
щопародпо увеселение, което 
трая до къопо през нощта.

В. Харизанов

БЕЛЕЖКА

КОЙ ЩЕ 

ПЛАТИ?
м.

странени топлинни електри
чески уреди- хората вей по
вече (купуват и радиоапа
рати. Смята се, че тридесе
тият радио апарат в Гради
ни вече е пристигнал 
дни.

В селото над 30 домакин-

ВЕСТИ ОТ ВИСОК на обВдсзох о една от канцелариите 
щтинския народен отбор в Босилеград. 
Търся сведения за . . . Атмосфера на 
мъачанис внезапно прекъснат разговор. 

— Море пиши за това, за което аз 
а натъртено мъж на

населението от Каменица осо 
бено през летните дни, ко
гато полските работи са в 
най-голям разгар. Нуждата 
от хлебопекарница 
още по-голяма ако се вземе 
под внимание фактът, че 
тук се намират станцията на 
народната милиция, учите
ли и служащи в 
канцелария.

на Соци-По инициатива 
алистичкия съюз на трудо- 

Висока е
тук чакам — каз 
средна възраст. Н

тези сшо е сърдит.
— Преди девет дена между 

те в Гложие се появи някаква 
Едно подир друго децата се разболяват... 
Имаме $6 ученика, от. които 20 са бол- 
ни.

сници-
олест.

вия народ във 
започнала акция за електри 

селата от

уч*

ставафицирането на 
Горни Висок.

В селата Каменица, Дол
ни Криводол и Сенокос ве
че са избрани отбори по 
електрифицирането.

известно число домакин
ства, които след прибиране 
на реколтата ще въведат 
това улеснение по домовете

Защо не търсите лекар, но ча- 
— прекъсна го един от влезлитекатс? 

в канцеларията.
— Защо не • търся? ... От кого да 

търся? — настъпва атмосфера ца раз- 
правия.

— Полска, полека, щс се намери ре
шение. без нервоза — казва един от слу 
жащитс.

— На 17 май бях в Босилеград и 
устно осведомих надлежните органи, че 
много от децата са бол

месната
В. Гъргов си.

800 трудодни 

доброволен труд
ГОРНА ЛИСИ НА

Животновъдството-главна грижа на кооперацията не могатни,
Бо.ол*стга при 

някои оплучава осс по-сериозна форма. 
Потърсих веднага да изпратят декар. 
След два дена — на 19 изпратих и пи
смо от Гложие, писмено потърсих ле
кар. Днес дойдох лак и осс още нищо...

да идват иа училище.
на пътяЗа поправката 

Каменица 
през „Видлич“, какото и на 
пътя между Височка Ръжа- 
на и Каменица, население
то от Висок до сега е дало 
на 800 трудодни доброволна 
работа.

Съветът постави задача н* 
отговорните в кооперацията 
— да държат сметка за редов 
ното изкупуване на селско

то по-високи добиви, имотите 
и -пасбищата постелело да се 
подобряват, на пасищата да 
се построят водопои, и да се 
засяват доброкачествени фу
ражни треви

Новоизбраният кооперати
вен съвет при кооперацията 
в Горна Лисина, Босилеград
ско, на първото си заседание 
разгледа редица въпроси.

Съветът реши да се извър 
ши подбор на кадрите, които 
с успех да ръковоят коопера 
цияга; отговорно и съвестно 
да се управлява и използва 
имуществото на кооперация 
та. В разискванията бяха из 
тъкнати всички слабости, .в 
досегашната работа и се на
белягаха задачите: коопера
тивните имоти да се обработ 
ват хубаво, за да дадат мно-

Димитровтрад

Може ли в понеделник на 22 да 
пита референтадойде декар?

— оспста м култура иа обшилата.
;о нещо сс случи, аз нс отговарям. 

Ако нещо сс случи, аз нс атговарям.

стопанските продукти. зя
С. Андонов пр<

Ак

•щУ -— Ь 5Г — Къде е причината? .
— Кой знае къде е1 . . . Въпрос е кой 

щс плати . . . дали общината или ро
дителите на децата. Кколо това се по- 
гаждамс. Нямат джип. кола? Ще дове
да кон, само иска ми намерят лекар. 
До довечера ще го заведа в Гложие. 
Хей го къде 
метра . . .

Хората се ш-зарат, а децата • Гяо- 
жис . . .71

'■

ХЛЕБОПЕКАРНИЦА 

В КАМЕНИЦА е. шест. седем ккло-

В село Каменица се вър
шат потготовки за открива
нето на една хлебопекарни
ца, което много ще улесни



БРАТСТВО

— В Груинци може много 
да се направи за развитие на 
селското стопанство: земеде
лието, животновъдството и 
овощарството и пчеърството, 
но за всичко това трябва во
ля. .. Аз оставих една нива 
да я посея с фуражни тре
ви, чаках семе. В коопераци
ята обещаваха, че ще го си б 
дят и така на обещания си 
остана. . .

Въпреки тези слабости на 
кооперацията, дядо Милан 
още сега е решил наесен да 
кооперира по-големи площи 
и по всяка цена да си снабди 
тревисти семена' за да може 
да отглежда отличен едър 
рогат добитък.

— Ще сея един цял хектар’ 
па да видя какво ще стане. 
Аз бих желал да имам пове 
че семена, за да направя о- 
пит и да видя кой вид най- 
добре ще успее, само че труд 
но е да се снабдят-

И наистина за удивление 
е това, че този висок, мър
шав старец с каскет и очила 
има толкова много желание 
за съвременно стопанисване. 
Неговият пример би трябва 
ло да следват и по-младите- 

М. П,

ТТАРИЯШШШ
шшсъврммр

йроизЬодишелиСй с

Предпазване на растенията 

от листни въшки
Някои видове овощни и зеленчукови растения като: 

прасковите, сливите, зелето, тиквите и др., както и съвсем
овощни дървчета, 

лисните
младите клончета на всички видове 
през време на вегетацията биват нападани 
въшки. Те могат да бъдат различни по външност, но

същ начин, така че и борбата

от
земеделието. Той още отдавна 
желаел старите сортове 
семена да замени с нови, ко
ито дават по-голям приход. 
Примитивните породи доби-

! други ниви, засети със стара 
нашенска пшеница. Слаб|и, 
низки, жълти, изгубили се 
между плевелите От другата 
страна ръж- също слаба, ма 
кар че почвата е една и съща

нанасят вреди по един и 
срещу тях е еднаква. Те излъчват токсични вещества и 

соковете от младите листа и върховете на ле- 
начин често пъти нанасят непопра-

изсмувкат
•торастите и по тоя

вреди. Обикновено се намират от долната странаДядо
МГ Милан 

' ■ Костадинов

вими
на листата. Листата се увиват, променят цвета и изсъхват. 

Борбата срещу тях е лесна, защото у нас има доста- 
средства за такава борба. Те се унищожават стъчно

така наречените „контактни“ инсектициди, каквито са 
препаратите ДДТ, НСН и др. В последно време у нас най- 
много се употребява препаратът етиол, а може да се

се употребява по 
250 грама

употреби и ДДТ в течност. Етиолът 
следния начин: на 100 литра вода се слага 
етиол. Употребата на ДДТ е в зависимост от силината му 
и за него се дава отделно напътствие. При пръскането 
трябва да се внимава да се пръска долната 
листата. Върху зеленчуковите растения може да се при
ложи запрашване с ДДТ прах. Запрашването трябва да 
се извърши сутрин, докато има роса.

Старите селяни обикновено 
се считат за привърженици 
на традициите и примитивно 
то стопанисване. Обача това 
не е случаят и с дядо Милан 
Костадинов от с. Груидци, 
Восилеградско. Макар че дя 
до Милан е седемдесет и три 
годишен старец, той е един 
от най-напредничавите земе 
делци не само в Груинци, но 
и в цялата' босилеградска об 
щина. Той е пърият коопе- 
рант в комуната, на чиято 
нива се изви първата коопе 
ративна брзда, не с прими
тивно рало или плуг, но с 
трактор. Дядо Милановата 
италианска пшеница „автоно 
мия“ от далече привлича в ни 
Манието на минаващите през 
Груинци. Буйна зелена пше
ница — зелена красавица ме 
жду просторните зелени посв

страна на

УЧЕНИЦИ В ПОСЕЩЕНИЕ 
НА МИНА „БЛАГОДАТ“

В МУСУЛ Запазването на разсада
Учениците от средното ико 

комическо училище от Боси
леград -и учениците от основ 
ните училища на района Лю

За успеха в отглеждането на зеленчуците от осо
бено значение е производството на разсада. В планин
ските места разсаждането на зеленчука става през юни. 
Стопаните сеят зеленчуковото семе на отделно приготвени 
лехи и прилагат специални грижи, за да произведат 
качествен разсад. Обаче твърде често расада още в ле
хите, без каквито и да 
изсъхва

бата посетиха неотдавна ми
ната за олово и цинк „Благо 
дат“ в село Мусул. Ученици
те се запознаха с процеса на 
копането на руда. Също така 
те получиха обяснение за ра 
ботата на работническия съ
вет, на синдиката и другите 
организации в мината.

е външни признаци, пада и

Борбата срещу тази гъбна болест е проста. Разсада 
трябва да се напърска с 0,7°/о бордолезов разствор (70 , 
грама син камъки гасена вар на 100 литра вода), като 
се внимава по-добре да се напърскат приземните части, 
където растението е почерняло.

— Миналата годинаа беше 
също пшеница, слабо като 
тези наоколо. Когато престо
яваща по една година и с от
лично торене те даваха най- 
много по 250 кг, а сега сме 
ставили за 300 кг от декар.

Дядо Милан Костадинов с 
любов и уБеление говори за

замени с породисттък да
добитък, обача за това нямал 
възможност. Само чел по кни
гите и вестниците че на дру 
ги места селските стопани по 
стигали едни и други успехи. 
Книгите и вестниците, осо
бено вестникът „Задруга“ ра 
зпалБал у него мечти за нов 
по-доходен начин на стопани 
СБане.

И когато босилеградската 
кооперация „Напредък“ по
лучи възможност за коопери 
ране със земеделските произ 
водители, той сам влязъл в 
канцеларията и поискал коо
периране.

—Щом като могат хората на 
1000 м надморско равнище Да 
постигат отлични добиви — 
казБа тей — защо тогава ние 
тук да не направим това.

Сега вече не е доволен от 
работата на кооперацията 
или по-точно от нейните спе 
циалисти — атрономи.

— Наесен аз сам ще си на
правя дърво С ДЪЛГИ ПИ
РОНИ за разтръсване, което 
ще върви пред браната. То 

кога гава ще има жито навсякъде 
равномерно.. • Агрономът на 
кооперацията е небрежен. 
Слабо обхожда кооперирани
те имоти и не дава нужните 

1 напътствия — казва дядо Ми 
I лан.

Инж. Венко КолевС А
ви.

До нивите на дядо Милан, 
с които той кооперира, са и Защо някои местни 

организации не работят?
първичната организация на 
СКЮ нито един не се наме
рил, не изразил готовност да 
се наеме да работи в подруж 
ницата — да я подтикне към 
работа. В Босилеград не мо
гат да намерят човек за пред 
седател на подружницата. а 
една анкета показа, че 32 дру 
гари от първичната организа 
ция в града нямат нито една 
длъжност в обществено-поли 
тическите организации, дру
жествата и органите на работ 
ническото и обществено у- 
правление, което значи, че 
никъде не работят

Проблемите на село Врабча
(или желение) да го разре
шат: проблемът за водопой 
И този проблем с малко по 
вече усилия и по-добра орга 
низация и инициативност ка 
масово-политическите орга
низации на селото може да 
бъде разрешен. Че това е та 
ка говорят изграденият водо
пой в село Власи и някол- 
кото във Висока.

Или да вземем на края е- 
дин проблем, за чието разре 
шаване не са нужни никак
ви усилия- Врабча има свой 
потребителен магазин-член е 
на кооперацията в Борово. 
Обаче човек не знае 
този магазин е отворен, а ко 
га не. Магазинерът, казват, 
нямал работно време. За та
кава „дребулия“ потребители 
те са принудени да губят це
нно време.

Ето това са проблеми, кои
то дълго време мъчат врабча 
ни, но
съюз, първичната организа
ция на СКС, младежката ор
ганизация изглежда още не 
са поставяли на дневен ред 
тези въпроси, които не тър
пят никакво отлагане вече.

М. Ф.

Всяко затруднение, всеки 
неуспех на това село, разпо 
ложено на самата граница, 
е свързан с простото изре
чение: дяма път. Кой е вино
вен за това положение? От
говора на този въпрос дават 
досега изградените пътища в 
много села: Нашушковица— 
Звонци, Звонци—Трънско О- 
доровци, Куса врана—Трън 
ско Одоровци (който е още в 
строеж) и много други. И на 
тях никой не е помагал. 
Тези пътища, както и много 
други са изградени с добро
волен труд и въз основа на 
Местното самооблагане.

Първокачествените млечни 
произведения на това село не 
могат да намерят добър плас 
мент само поради почти не
възможния транспорт. Враб- 
чани разполагат и с много 
гори. Те всяка зима продават 
на съседните села дърва. Но 
само на съседните. А 
имаше пътища те щяха да 
ги продават много повече и 
по-скъпо. Това село има най- 
добри условия за 
на животновъдството. Обаче 
и тук изпъква един проблем, 
за който врабчани нямат сили

те организации в Босилеград 
и Горна Любата. Местната °Р 
ганизация в Босилеград е 
нзй-изразителният 
за слаба работа Отборът на 
местната организация не се 
чувствува като ръководство, 
много от -членовете му са не
активни. Повечето от подруж 
ниците се намират само на 
хартия — не се вижда ника
ква дейност в селото. Само 
няколко подружници са ак
тивни, което се дължи на 
предприемчивостта на ръко
водствата им и на първични 
те организации на СКЮ. По
дружницата на ССРН в Боси 
леград е между най-слабите, 
пък дори не е препалено да се 
каже и най-слаба в комуната. 
Това положение в подружни 
цата е било предмет на рази 
сквания и на първичната ор
ганизация на Съюза на кому 
нистите в Босилеград- Обща 
констатация е, че причината 
за слабата работа на подруж 
ницата в Босилеград е неак— 
тивността на ръководствата 
На пръв поглед изглежда не
вероятно, но това е истина__
между осемдесет членове на

На територията на Босиле
градската комуна съществу
ват седем местни организа
ции на Социалистическия 
съюз, които обхващат по ня 
колко подружници. Някои от 
местните организации посто
янно показват инициатива в 
организационното и полити
ческо заздравяване на органи 
зациите на ССРН, все повече 
мобилизират членовете си в 
разрешаването на местните 
проблеми, какъвто е слу
чаят с местната организация 
в Долна Любата. За заздравя

пример

Подобно е положението и в 
местната организация в Гор 
на Любата, където обективни 
те условия са много по-добри 
от тези на долнолюбатската 
местна организация. В мест
ната организаци в Горна 
Любата досега е изнесена са
мо една беседа върху реше- 

конгрес на

Еането на тази местна органи 
зация много допринесе първи 
чната организация на Съюза 
на комунистите в Долна Лю
бата. Заслужава признание 
и председателят на местната 
организация. Между по-акти 
вийте са и месните организа
ции в Бранковци, Долно Тлъ 
мино и Млекоминци.

Но ако споменатите местни 
организации правят известни 
крачки напред и постигат у- 
спехи в работата си, то оста
налите местни

нията на Петия 
ССРНЮ,

И в тази местна органи
зация слабата работа се дъл 
жи на неактииността на ръ
ководството-
Общинският отбор на ССРН 

би трябвало по-сериозно да 
се позанимае с положението 
в местните организации, осо
бено с неактивните, и да се 
отстранят причините за сла
бата работа.

Това не са единствените му 
забележки по адрес на коо
перацията и нейните специа 
листи Той им прави забеле
жка, че не са достатъчно 
предприемчиви за развитие 
на селското стопанство, че не 
се стараят да снабдят нужни
те семена, които хората тъ
рсят.

Социалистическиятако

развитие
организации 

стоят на мъртва точка- Това
се отнася особено до местни—

М. П.

БОГДАН НИКОЛОВсъздало обществото") с вързано и 
ото значително настъпване на Цилс. 
помням си много добре за това 

казва Алимпич. — Дълго

ВРЪЗКИТЕ МУ С ПРОФЕСОР 
АЛИМПИЧ първ 

заседаниеНа заседанията на литературното дру
жество Цилс бива заб

шния преподавател по съроохър- 
ски език Добривое Алимпич. То* 

забелязва, че Васил Иванов с по-раз- 
•ит от своите връстници и 
вика при себе си да разговарят по 
въпроси.
града, където сами или в присъствието 
на други младежи водели оживени ди
скусии.

„Цилс беше искрсн другар — спо
мня си Алимпич — и силно обичаше 
човека. Много рядко можеше да се 
разсърди. Беше винаги тих и скро
мен Тогава принадлежеше към клуба 

социалистите. Сътрудничехме с 
него — аз, Милентис Стоилкович. Зла- 
танович. Лспосава Живич. Ангел Игов 
и др. преподаватели и прогресивни мла
дежи. Събранията държехме във вър
балаците край Нишава.

ТоЙ беше отличен ученик, със здрав 
ктер и приемаше всичко критичес

ки. Четеше много, особе 
ка литература и много о 
ническата класа. Ошс тогава се позна
ваше пътят му и 
обичахме. ТоЙ беше 

абър и готов да
трудности-.. ,

Другарувансто на Цилс с професор 
Алимпич с било твърде полезно за 
Цилс. То му помогло да разбере пра
вилно много въпроси и чрез него да се 
свърже с партийците от Пирот. Алим
пич тогава бил член на социалдемо
кратическата партия и бил запознат с 
работата на конспиративните комуни
стически канали през Димитровград и 
Висок и е запознал и самия Цилс с 
това. Циле. пък. като димитровградча- 
нин в тая среда, е помогнал тези връзки 
между прогресивните хора да се запа- 
“ т „ в наГ.-черните дни на фашистката 
реакция а тогаашна Югославия и Бъл-

Клубът на учениците социалисти е 
имал ссриоани трудности по това арс- 

Особсно в работата с учениците, 
които принадлежали към клуба на на- 
ционалнстнтс. В та. борба между «ата 
клуба особено са изпъквали моменти
те ,,а съвместните заседания, когато с 
трябвало да сс разисква по някои до
ила*. За един текъв доклал (-К

преди него учениците от двете групи 
четеха много литература, за да мо
гат да бранят своите становища. И 
Цилс сс готвеше сериозно. Четеше мно- 

разисквашс и сс консултираше с 
елите си. Когато на зассда-

Васил ИЬаноЬ - Ц
слязан от тога-

ваи
ват илечесто го 

някои
го.
препода
нисто
надпетите
новищата

бзт
бс прочетен докладът, нацио- 

сс опитаха да бранят ста
на колегата си — докладчик. 

Но Цилс взе думата и разискването му 
бс изненада и за нас старите. Т 
превъзхождаше силите на един 
назист".

Понякога са отивали и извън
За оформяването и развоя на Цилс оказаха голямо влияние ютт, 

с които то., сс Дружеше в Пирот. Освен с професор Алимпич 
И други хора. които бяха активни членове на Комунистическата партия Неговптл 
работа и държанието му бе следена от партийната организашшТощс “то 

.1 става член на СКОЮ (точната дата не може ^
н му се възлагат твърде трудни и отговорни задачи. ^ нови)

В този период е имало партийни канали, които водели 
Градини и Славния за България. По тези канали минали 
миитернз и други партийни .рзботниди. Така например 1923 годинГт^к е К°' 
нал Моша Пилдс на отиване за СогЬи я Гл,м г»„Л и годи,,а ТУ* 
България, през 1923. година, сътрудничеството с БълТарс^аИтаСКкому„?с^ат,С “ 
партия става по-голяма. Голям брой участници в това пъст^.Т комУ™пгячсската 
и намериха приют в Югославия, какъвто бс случаят и с Дими™,,” ГЕаницата 
на които пиротската партийна организация отказа голяма К°
период в Димитровград са известни партийните 
\ко..то по-късно сътрудничи с Цилс 
митров. Стефан Гърчс и др.

За оф

и с
неговият подпис.

разпространявал тази литература, защото на от книгите е ' намеренедна
ова

гимназист тогим-
Истинсхн интернационалист/ От началото още Циле е

оналност. Докато някои „...Г, 6 изпълнен от

ичаше еднакво всички народи и наповй НС 3,„еха от к°я националност е. 
сътрудннк Стан и ч (сега дирс^р Р^.°СТИ* НсгЯВи” Другар и наХ-близък 
««.отдавна не с знал. че Цилс б-к„ рсчното корабоплаване в Белград) 

Стзиич. поне тека ми пр„л„ч'Ше а лХГ « тоЙ е русГк
К ичаше. а добре говореше руски*.

САМООБРАЗОВАНИЕТО 
НА ЦИЛЕ чувството на интеркаак-

на ми-
Учсбният материал нс пре 

никаква трудност за Цилс. 3 
болното време тоЙ използувал за само
стойна работа върху себе си. Покрай 
марксичсската литература, той учел с- 
зици. Говорил добре сърбохърватски, 
български, служил си добре с руски 
език и сериозно сс занимавал с нем
ски език, защото. 
рил. искал да чс

дстаплявал 
атова сво-

ЧС Щипе

ларов.

членове: Власаки Алсксов 
и „у помага , работата). Стефан Дм-

помощт. В
хара Доно марксичсс- 

бичаше работ- ормявансто на 
са оказали и събитията

кривансто на български "учиГщГ и ДГра“ “ ««п
Софи, сс опитваха да рсш^ат .ъпроси/с ' ,.,7'™ ДУ Г,РСИ,Т* ш°аи"«стн от 
на шпиони и терористи Известни са от това време “тежите ‘ п',':“ъРдд"сзо 
на граница, зверските убийства и иееиг ур.юстта „а ПТ",ШПГ^аПР=хГ^-.“™~<^р^ояйс

чисти бяха в опетоянна връзка с комун истит-У от ‘п-*^ИШ|тро,|гРаДСИКте хому-

:Г°1Звм,-КПаСрТи.ИзнГ.ЦИИ„зпр:ш"оТ “ "-™о "а

етите Цда Устоят” в ЖрбТ“" ““ “ “ ~
Делегат иа окръжната партийна конференция

като „збрГ„\^т?Ли^:грГ%“^^М!1"Г ПИР°Т- иа

"озГкраГГГ
комитет иа СКОЮ. За това з"ед^™е“"пс™ “ко ЧДСН П°*раГшински” 
яание се разискавало за укрепването^! К°ЗИЧ ПИШС: -На това засс_
числсно увеличение". Според някои°„ паРтиината организация и за нейното

Димитровград започна дз прониква к0«Уиисти. в този Р‘
из Югославия, печатена и ^ а'«тсратура и печат на 
-младата година па^„, Р“ПрОСТТ1"«'>а„а 
дава основание да

както често гово- 
итс съчинс- 
ил привър-

към литературата. Изучавал рус- 
ската и българска литера- 
бил член на литературната 

щност „Нолит“ в Белград, а когато 
било открито абониран 
вия Капи^тал, в превод 
санац. той макар и да нямал достатъчно 
пари. станал абонент със задължение 
да плаша 25 динара за тази рядка 
книга.

„Когато си идваше на вакан 
спомня си майка му — той нс о 
да излиза и да скита по града. Четеше 
постоянно. В една стая 
скрин с книги (те са запазени и до 
днес) и по цяла нощ ровеше в тях и 
четеше.

Част от неговите писани реферати 
е запазена и досега. Те са от времето, 
когато е бил в осми клас. В тях личи. 
че ошс тогава тоЙ с обработвал твъ 
сериозно всеки въпрос. Циле с бил а 
пир а и на няколко наши и български 
списания. От запазените може да се 
види.' чс е чел всичките статии и важ-

тс марксов» 
Особено б

затова всички го 
скромен, но 

изтърпи всички

да сс наложи със сила В Белградния в оригинал, 
жен 
ката. През 1928. 

и записал

■■ 5=:
същевременно да работи Ум *!»!!!!!! Дп СЛСАва' Да Да»а изпитите си 

костта си П«ЧНа Трста голина. тоЙ можеш! п,П°ТТВЯШ* ученици, свиреше, 
с парТ|Лнат^ОЛИГИЧССКа работа нс изостапя „ ДП ^л6оти и нещо от спешил- 
и.пирпн^о , °РГаНИЗаШ’” • Ди«итро“тоИй Д“ ПСрИОД- ПокрзЯ връзки»
■,--„арод,ж»1:Тг,,Т,",ТС- БслТ>««ит7 студв°Гт„ й.°Ч,а- Ла раб°™ я "р ррга' 
бс иатъ-тз..-г- рсжи*и. Циле беше мс.,чДС бяха първи в борбата против
"апртд„Рч,„“аТ° орга,,изатор из студ^СкиИ'аТ*"ИТ'- Пр<!:1 19и- год”’а ”* 
кар чс сГмо „СТуДе,,ти бс «згонск от Б<^ая П ТраЦИИ и за'д>“> ' -шого 
разбираха каква" СД"а годи,,а с трябва ло^за' .аРЪШД “ " Диммтровград- 
Напразт, к!“ рсда « д°ва аа Цилс н’о “3|:мс Дипломата си. Всички
чен от д. 6 3 “питите „а родителите' „ НИКО“ и* можеше да му помогне.
Циле е *3аУ^Ста’ “0 “V У'’Т°Т° Ц“ла не бс са^о «акяю-
Пак той НС повсчст° » дома си „" в Белград. В тези дни
и много чел^д^о °°Дц- Слсдял политическото 1ювОЛ*М полиМИски надзор. Все 
■ремс бил „_ЯЖ°Ка ЧиР»“*. директор на пи? ПОложение * странта и а свет» 
Решил да помо™" “^^^““тел на Димитров™'“333 гим|,ааи'- “ойто по »•> 
бил върнат ? На И"'- По негово околия. е«д дъя™ моябя
“ армията и отби“7“3”3 И аа*Ршил. Веднага^“танс3*0. през 1933. година Цме 

отбил военната си повиисЛ д сл'Д«ането той бил повикал
но предполага те 30. * Пожега. Времето я

се оженил за м ие .о работил по партиил*

ФдГикГ
(Слядва)

сръб
Той

Белград 
трябвалотура.

об мо кому- 
режими

Жена
на време и 
а когато за

нето за марксо- 
Поробич и Бо

на комуни-ция — 
бичаше

през 1925 година
имаше голям

рдс
бо-мс.

период
комунистическата

______ нелегално. Откритата
се заиС;Р*^аш-с3ааа-6“^„Гата“3

I)

СТ“Р- където

партия 
през по

учите лека школа, 
партийна организация

ните места е подчертавал, а не рядко
се срещат и изводи.ак се

постъпва 
прекарва до 193*.



*

^♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦^фффффф^^^^
*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

. На Физкултурния 
° Босилеград бяха 
ТИ тпърде добри 
по гимнастиката и 
снимката Никола 
Ученик от СИУ

прегледс.

11Ин1нСййМНЙ ’ шрпостигпа-
Резултати *Шт *>А:спортта. На

Тодоров > 
в Босилеград Г:/'■'■''V;.:

Хвърля гюле.

:
>

^уиата с гтсссн

НЕТО НА ДЕНЯ
ЛАДОСТТА
1ЛЕГРАДСКО

г!
ят Славчо' Сотиров, културни състезания и уп- ♦
дател на общинския ражнения. Вечерта в Боси- X 
на ССРН и майор леград бе ♦устроено художе- ♦ат Дмитар. 
у 25 май в
!истър, Горна и Дол- виха Дружеството на жени- 
ата, Горна Лисина и те и войниците, 
га бяха устроени ака 
с доклади за борче-

Смиловчаниствено представление с ху- I
бава програма, която приготБосиле- ♦

%
♦
♦

В рамките на фестивална
та програма, на 26 май су-Чествуването на Деня на $

♦младостта и рождения ден тринта, в дома на културата 
в Димитровград се'състоя бо-

♦изнен път на другаря 
Ьтихотворения и ху- 
рени откъси^ На ака- 
■а в Босилеград изнег 

тд Владимир Стоп- 
I едседател на общин- бавни 
комитет на Народната ският дом. И организаторът 1 

и изпълнителите бяха топло ♦

на другаря Тито завърши на ♦
26 май вечерта с гостуване- ♦ гат спектакъл на народни

танци в изпълнението на учето на солисти от новосадско $
ническите танцови състави♦то радио. Организатор на то от Сенокос. Поганово, Невля, 
Смиловци и други села. Са-

♦
зи концерт от народни и за ♦

мелодии бе армей- лонът беше изпълнен до пе-: - - следно място, а изпълнения-к та на учениците и младежите
изтръгваха от публиката гтро

:] мия Ден на младос- 
новните осемгодишни . гражданството, 
ца, с изключение на 
град, устроиха физ-

привествувани от страна на дължителни ръкопляскалия-
: Особено изтъкване заслу-: жава танцовият състав на♦

Е. Рангелов основното осмокласно УЧИЛИ♦
Ще от с. Смиловци. Щом като
гръмна музиката и отекна
реския такт на тъпана, а сце
ната се изпълни от 24-те у-
частници, в салона отекна
бурно ръкопляскане И ПОВИ—

„Браво, Смиловци!“. 
Веднага всички разбраха, че
ци

имат пред очите си един тан 
цов състав, който отскача от Ученичките от осноппотодравен. Ученическият танцовостаналите. И колкото пове- уморен работник. Той беше училище в Смиловци се класъстав свободно можеше даче играеха младите от Забър навсякъде с фискултурници- еираха на първо място. ОщеДие, толкова, по-мощни бяха заеме една самостоятелна ве- те като ръководител, с артиодобряванията. Истинска на_ чер, а тяхното изпълнение е влизаписто си иа стадиона
слада беше да се гледат мал 
ките Смйл о в ч ан и, облечени

стите като изпълнител, с танзаслужава една турнея в цо- тс побраха бурни аплодис-бл из кит е градове. Тези мал цовия състав като ръководи менти.от хилядната публикаки смиловчани разбиха мне-в жргвоттиони народни носии. тел, че даже и тъпанар. Той бе ' пре-и често музикатакогато изпълняваха „За по
яс“, „Шопска тройка“, „Шоп

нието, че селските училища беше душата на танцовияса по-малко способни за по- 
завидни културнохудожестве

късвана от мощни възклица
състав. Със своя рязък ритъмска четворка“, „Шиптарско 

хоро“ и други шопски и от
пия иа присъствуващите. До

ни реализации. Това го пот- просто водеше танцьорите. стойно заеха първото място.върдиха със своето участиедругите краища на страната Особена похвала от танцьорина физкултурния събор (заехора. Стъпките на танцьори те заслужава малкият Тодорха първо място), със свояте, хитри и сигурни, тяхното 
„Ха-сега“ Велинов за който публикататанцов състав (заеха първоследвано от по-сил

място) и със сравнително за- се показа, че „не стъпва сна и по красива ритмика, под то разполага и с повече кад
видно участие в другите об-чертавана отлично от народ крак на земята“. Той беше ри и по-добри условия заУчениците от СИУ се пред { ния оркестър (пак от Сми- ласти. удивителен в своите соло-из работа Смиловчани доказахаловци!), от широката усмивкаставиха с физкултурни У- Целият колектив иа сми лов пълнения.иа танцьорите, (които често още едно-че вече няма „сел-пражпения. ското уччилище е вложил Смиловчаните на този фе-действуваха и като актьори ски“ и „градски“ училища и
упорит труд, а особени заел упри ръченица и шиптарското стивал се представяха повече че успехът зависи само от

хоро) спечелиха сърцето на ги за успеха на физкултур- ст отлично и в много отноше по-голямата или по-малкама публиката. Този танцов ниците има учителят по физ ния бяха пред основното у- енергичиност и способност насъстав единствен бе извикан култура Александър Йелич, учителя-отгоЕорник М. М.чилшце в Димитровград коеот публиката пред завесата и
енергичен организатор и не-Щ топло и продължително поз-

За пръв път па фестивала
случай Депя на младосттапо

участвуваха и младежите от
Със своитеБосилеградско.
упражнениягимнастически

предизвикаха възторг у дими
тровградската . публика и в
съревнованието заех^ второ

награди.място и получиха
♦ ■♦• . -’л\;'Л ♦На този ден се появиха и замиращите във Висока 

и Забърдието „селски свирд жии“^На снимката сми лов- . ♦ '
ските свирджии минават из главната улица.

♦ .\
■ш&Ш&шЕ- ЧЕ

V

♦
^♦♦♦♦♦♦ффффффффффф ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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кой Е БИЛ АРХИМЕД?ЗАПИСИ ЗА РОЗАТА СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАК
ЦИЯТА ЗА ЛИТЕРАТУР

НИЯ КОНКУРС благодарениеотбранявала, 
па отбранителните средства, 
които конструирал Архимед. 
След ожесточени борби рим 
ляните успяли да влязат и 
превземат Сиракуза. По това 
време Архимед спокойно си

ди, които получили широко 
приложение във фозеката.Едва ли някое цвете е гго_ 

обичано от розата. Сега вече 
цъвтят и мирисът им прив
лича всекиго. Розата обаче 
не е обичано цвете само сега, 
В миналото тя е ггредстовля 
вала и твърде скъпо цвете. 
Ето някои записи за розйте:

красявали с венци от това 
мирисно цвете. Римските ре_ 
ксове (царе) плащали росите 
със злато, а купували ги от 
Египет и превозвали в Рим 
с кораби. Но понякога розата 
е употребявана й като сред

на литературния 
курс, разписан във вестник 
„Братство“ от 1 май т. г. при 
стигнаха значителен 
творби.

Образуваният жюри, слсд 
преглеждането на творбите, 
констатира, че някои от уча 
стващнте на конкурса не са 
спазвали определените ус
ловия
са съобщили имената си в 
отделен плик. Такъв с слу
чаят с всички трудове, които 
биха могли да сс вземат под 
внимание за награди.

Редакцията съобщава на

кон-

НАСЕКОМИТЕ НЯКОГА 
СА БИЛИ МНОГО ПО-ГО- 

ЛЕМИ
брой

чертаел своите геометричес 
ки фигури. На войника, кой 
то дошъл да го убие, казал 
своите последни думи: „Не
дей да разваляш моите кръ 
гове“-

Най.прочута пегова творба 
е „За плавапето па телата“ 
и закона, който във физика

В далечното време на исто
рията на Земята, през карбон 
ския период благодарение на 
благоприятните условия на 
живот в мочурищата и гори 
те живял твърде богат живо
тински и растителен свят — 
земноводните влечугите и 
многобройни представители 
на безгръбначните. Но един
ствените господари във въз
духа тогава били насекомите. 
Тяхната големина е била мно 
го по-внушителна от тази 
на днешните представители 
на този свят. Обикновено 
крилете им достигали от 70— 
100 см в разширено положе
ние.

ство за унищожение на про
тивници. Известно е че рим 

Елагабал

КОЛКО ВИДА РОЗИ 
ИМА ДНЕС освен шифъра нс

ският император
Ботаниците 

днес над 4.000 вида рози, а 
между тях и много различни 
варианти. Между тях има До 
ри и черни рози. Черната 
Роза била известна и преди 
60-70 години- За пръв път 
черна роза била подарена на 
руската царица през 1.900 го 
дина, когато тя била в посе
щение на Люксембург.

В непрестанниия стремеж 
на цветарите да получат раз
лично оцветени листенца па 
розйте те са успели да се 
доберат да много интересни 
багри. Преди няколко години 
например един американец 
успял да получи роза със- 
сини и зелени листенца. Вед 
нага един американец-люби 
тел на розйте ги откупил за 
14.000 долара.

различават

Най-знамепитият физик и 
математик на стария век — 
Архимед е роден през 287 го 
дина преди нашата ера- Учил 
сс в Александрия, тогавашен 
център на световната култу
ра. По-къспо се преместил в 
Сиракуза, където работил яо 
своята смърт . 212 г. пре 
ди нашата сра. Гогава рим
ляните нападнали Сиракуза, 
която дълго и успешно се

та е познат като Архимедов 
закон.

Освен това, Архимед е про 
чут и като автор на творбите: 
„За кълбото и цилиндра“, 
„Изчисляването на кръга“, 
„Равновесието на еднаквите 
форми“.

Построил е многобпйни уре

всички участвуващи, които 
пс са изпратили имената си 
в отделен плик, да направят 
това незабавно 
своя шифър да напишат име 
— то си и точния адрес. В 
противен случай няма да сс 
взимат под внимание за 
награда.

покрай

От Редакцията

Може би ще ви интересува
КОЛКО МНОГО ГЛЕДА 

ЧОВЕКЪТ
Ако някой би се опитал да- 

сними на филмова лента 
сичко. което един човек гле 
да и види през деня, тогава 
ще му е необходима филмова 
лента дълга около 20 кило
метра-

рена му и го оголват Четир 
десет дни стъблата на лимо 
на гинат на припека без вода- 
Когато листата започнат да 
съхнат, тогава земята се връ 
ща отново на корена и дръв 
четата се заливат обилно с 
вода. Лимонът се съвзема и 
започва третото цъфтене, ко 
ето дава третия род. Това 
обаче не се практикува нав
сякъде.

Портокалът съдържа в се
бе си цяла аптека с полезни 
материи. Той съдържа три 
разЛични вида захари, три

Като предтеча на лимоно
вия плод в ботаниката се о- 
значава кедратът -един вид 
лимон с твърде дебела кора. 
Днешният лимон може да 
дава плодове три пъти годиш 
но Когато се оберат първите 
плодове вече израстват дру
ги. След втората беритба на
стъпва пауза ст четири ме
сеца. През август работници 
те разгръщат земята от ко_

различни овощни киселини, 
десет различни минерали, 
шест ферменти, витамините 
А, В:, Бг, Ц, 11 от 28_те из
вестни ароматични вещества 
и известен процент вода- О- 
свен вкуса и освежителното 
въздействие тя е и лечебна- 
неините витамини действуват 
лечебно върху вида, върху 
нервите и свежестта на ко
жата.

(218-222 г- ма нашата ера) е 
унищожил 24 свои против
ници с рози. Той ги повикал 
на тържествена вечеря и ко
гато гостите били пияни, за
повядал да се затворят всич 
ки врати. Тогава от тавана 
започнали да падат рози, ко
ито наплнили стаята и го
стите били удушени

ПЕРСИЙСКА ЛЕГЕНДА ЗА 
ПЕСЕНТА НА СЛАВЕЯ

в_

Как се родила песента на 
славея и защо влюбените о- 
бичат тази песен:

Славеят се влюбил в една 
извънредно красива роза, но 
тя ве споделила чувствата 
му. Тогава славеят изразил 
тъгата си от несподелената 
любов с песен. Песента била 
твърде нежна и оттогава влю 
бените пеят песента на сла
вея

~т

КОГА Е ВЛЯЗЛА ПЪРВАТА 
ВЛАКОВА КОМПОЗИЦИЯ 

В БЕЛГРАДКолко силни са рекише 

е света Колко претци 

имаме
Първата влакова компози

ция е влязла в белградската 
гара 1884 година.Съвкупната мощ на реките 

в света се изчислява на 3 750 
милиона киловатчаса. Силата 
на реките обаче не е еднаква 
на отделните континенти. А- 
зия например притежава 1,340 
милиона киловатчаса от съв

РИМЛЯНИНЪТ И РОЗЙТЕ купната мощ на реките на 
Земята, Африка и Северна 
Америка имат само по 700 ми 
лиана киловата, Яжна Амери 
ка — 600, Европа — 240 и 
Австралия — 170 милиона ки 
лоЕатчаса.

Римляните обичали много 
розата Киловете на божест
вата им, носилките и главите 
на гостите си на госбите у—

От битката на Косовото 
поле, която станала 1389 го
дина. до днес всеки от нас 
има около 130 000 претци. Та 
зи цифра се получава, когато 
за всеко лццр се събрат два 
ма родители, четири претци 
от генерацията на дядото 
и пр- -и когато за всяко сто
летие се смятат по три гене
рации.

Мост, който се строи 

всяка година
ЗЛОБОДНЕВКА

АЗ-АЗ-АЗ • • •
6000 вида 

лекарства
■*4

Помислете какво приятно „ние“, ами кажи АЗ! —упре- — АЗ увеличих прокзвод- 
приключение. Случи ми се ка кла ме старопеченият дирек, ството АЗ ... АЗ ... 
то па сън, че станах дирек. тор. 
тор на едно предприятие. Об
щинският народен отбор ме от другите. И аз работя както 
постави на тази длъжност, а и другите от 
някои отборници ми обърна

л
— АЗ открих нов цех- АЗ... 

АЗ...— Та какво съм аз повече АЗ.
— АЗ •<Според данните на здрав

ните организации днес на 
света се употребяват 6.000 
различни средства за умире- 
ние и то в хапчета и капки. 
В САЩ за една година се 
издават над 37 милиона ре
цепти за набавка на тези ле
карства.

за две години зарабо- 
колектива ни. тих . •. милиарди .. АЗ по_ 

— Море слушай какво ти строих жилищни згради. . 
ха внимание, че в това пред- казвам АЗ ... Чуй, ти си там АЗ .. • АЗ .. АЗ 
приятие не се зачитат много само АЗ ... Редеха се старопечешгге ди
решенията на управителния — Аз ли? ректори
отбор на трудовия колектив. — Да, да .. Че какъв ди_ — Нашето предприятие ще 
Аз дадох твърдо обещапие. ректор си, ако пе си само АЗ изработва — започнах.ч аз още 
че няма да се поставя над Зпачи първият ми урок е, недопеченият директор . Но 
трудовия колектив, че и аз че аз съм АЗ, АЗ... всички се спогледаха, разтво
съм един простосмъртпик- Заседанието започпа- рили очи, като че ли съм

Случи се наскоро, че дирек Старопечените директори бяла прана между тях- _ На
торите на всички предпри- ставаха един след друг. пре шият трудов колектив _ ка_
ятия от нашата и съседните късваха се, спореха. Черта- то събрах всички сили, 
общини и управителите на ко ехме стопанската съдба на дължих аз — направи раз- 
операциите, пък и някои ръ няколко комуни, като обеща пределенис па средствата 
ководители на учреждения, вахме солидарност и за цени Почнаха да ми се смеят! 
се събрахме на стопанско за те си поговорихме Решихме Съседдът 
ссдание. Всички стари, пече- да ги поповдигнем 
ни директори, а аз. новак, не виеше пиво. Един ст старо- 
опитен се свих в едип ъгъл.

§ — >

Този мост на железопътна
та линия в долината Штефен 
бах (Швейцария) всяка 
бива демонтиран и 
пролет отнова го строят При 
чината за това е разрушител 
ното действие на снежните

преспи, които много пъти 
през зимата са го разорава
ли. Тъй като съобщенията 
по тази линия се провеждат 
само летно време, то се при— 
бегнало към този начин на 
запазване на моста

есен
всяка

про.

Отговор по повод статията 

„Небрежност или . . I йми ме мушпа подна по- . ■масата, но аз продължавах 
все по-решително:

печените каза. че директор- _ ние решихме да подо- 
Нека, рекох си, хубаво на- ските ни заплати са малки, брим условията и по-добре 

чало. От всеки ще науча по че Не съотвеТствуват на тези да възнаградим добрите ра_ 
нещо и ще тръгне работата и в богатите комуни (че ние ли ботници .

сме виновни за пасивността) Започна жлъчка и хоров 
и сега трябва да се изравним смях.,.. Никои не ме слуша 
с тях. шс Седнах разочарован на

дълго, по моето младодирек- А пък аз едва се въздър- то си рекох, че още не съм 
торско обучение започна вед жах да кажа, че в нашето издържал изпита за

предприятие положението е тор.
Колко работпика щз У- обратно .— има .много раоот- 

волпиш? — пита кс съседът цици, майстори, трудолюби

ва 17 януари 1961 година в „Брат- 
стяо брои 39, в' рубриката .СИГНА
ЛИ . 6с публикувана дописката .Не
брежност иди . . .- .Другарят конто е 
писал статията критикува работата на 
служащите в погаповската поща. Той 
правилно изнася, чс вестниците на або 
нентмте и писмата нс са делени на вре 
мс през зимата. Но причината за това 
с малкият зимен ден и характерът на 

на пощата.

чето хора нямат доверие в служител» 
тс и в самата поша.

По всичко личи, 
ма за бю 
написана а 
мисля, с неправилно.

Мисълта ми 
нещо
бъде осведомен.

че нс става ду- 
и че статията е>ро

мб
крация
ициозно. неточно, а това..

в нашето предприятие.
И не се излъгах. ч . 
Заседанието не започна

някой иска. 
добре да

Любомир Любенов, 
секретар

на първичната организация 
на СКС в Поганово

ЗАБЕЛЕЖКА НА РЕДАК
ЦИЯТА

По същия въпрос и почти 
със също съдържание в Ре
дакцията е получен и отго- 
В0Р на посочената дописка, 
писан от страна на Васил 
Тодоров — председател на 
Местната организация На 
ССРН в Поганово.

с. че ако
да притикува трябва

самия терен 
Жалко е 

писмо, а още 
пощенските

да се получи 
повече да го 

служащи, на 
вертна тази работа. Но 
разбере това, 
сано

разпечатано 
разпечатат 

до-
дирек-пага. които е 

може да сеВКУСЪТ НА СТАРИТЕ 
СЛАВЯНИ

— Какво си запнал „ние“, 
„нашият колектив реши“ . 

ми, старопечен директор- ви, пестеливи, които заслужа Що Не кажеш АЗ АЗ ’Й
в предприятиещаетзя о^крГенГпГв^Гк.ГдГ^не САМО АЗ-упрекнаха ме'ста
ваме да организираме рабо- ми се смеят, защото при тях Р°печените и препечели ди-

само директорските заплати ректори-

което в статията 
-Нс рядко

с изпитана : сс получават 
погаповската поща“.

идват "о^ор ОТВ°РСНИ ‘^ДРУгадс? Ако 
йм? под.“

изп™ отговорност. Доколиото ми с 
известно в пощата дохаждат писма
ниоТт^ЛГ™ и"з "Р- ’
-»■ ни/ой ", може Уа“" Т“""а- Т»'

отворени писма в 
Да лиСтарите славяни 

за красиви 
мъже и жени. За

смятали 
само дебелите

доказател
ство може да послужи ста_ 
рата славянска дума „красо 
та ,. чието първобитно значе 
ние е било — дебелина.

— започнах аз.
„ние“. Няма са малки - .

тата . ..
— Какво Остен Ежов

каже. че попе-

БАИ ОНЗИ „Терикаш“ © Тексш и рисунки МЕТОДИ ПЕТРОВ
- Шемо / 61 еа. им пмн^ишоам

ПЦи й и ш Пци 
е а а мо ису Ино

с+АДк:о#г Л*ОА1 \

С1' Ти Ьсо Ом л, ■■
’>Л.

V.
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ОБЗОР ВЪРХУ УЧЕБНАТА 

ПРОЕКТО-ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩАТА 

И А БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

СЛЕДФЕСТИВАЛНИ
РАЗМИШЛЕНИЯ

клала особени подготовки в града. ■ 
биха имали въз- 

да сс запознаят е работата 
упа в 
обмен

Деветият фестивал на бъгарското на
ционално малцинство, по случаи Деня гостуващите трупи 

можност 
на подобна тр

и рождения ден на др. 
в знака на невиждана

младостта 
Тито. измина 
до сега масовност. на повишено физ
културно и културно-художествено рав- 
ниште. в знака на висок младежки

През месец април 
сията за изработка на учебни 
програми за специфичната 
група предмети 
език, сръбохърватски и 
рия) в малцинствените 
лища, която е оформена при 
републиканския Съвет за 
просвета и култура в Бел
град, е приготвила вече про
грами за всичките, предмети 
които са съгласувани със 
съответните програми в не. 
малцинствените училища.

града, че даже 
на опит. На 25 

едно тържествено събрание, 
би се прочели резултатите, а първона- 
градените би могли 
публиката

тей Обрадович, Копитар, 
Раковски и Каравелов във 
Сърбия, взаимни преводи и 
ДР-)- Програмата цели уча
щите се да се запознаят с ис
тинските стойности в бъл
гарската литература и да 
овладеят съвременния 
жовен език. В 
българския

коми- и да направят 
май. маниците от естествено-мате

матическия отдел.
Нови елементи

ствата да се учат на роден 
език и да се запознаят с 
нам-ценното в своята наци
онална култура, литература 
и история.

Във връзка с това и с при 
ложението на подобни прог
рами в основните училища, 
които вече са озаконени, към 
края на месец април група 
просветни съветници по 
сръбохърватски и български 
език обиколиха някои учи
лища, в които се преподава на 
български език и се запозна 
ха с успехите и проблемите 
на обучението по тези ези
ци. Учителите по тези ези
ци, а особено по български 
език, препоръчаха да се при 
стъпи към изработка на у- 
чебници по литература за 
нашите училища, съобразе
ни с новата програма и на
шите схващания. Учителите 
се изказаха, че в литерату
рите печатени в България 
(различни години и издания) 
има становища, които те не 
могат, да приемат — напри
мер отношението на някои 
български автори към сред 
новековната литература, към 
общия старославянски език, 
към произведенията на някои 
велики писатели и поети 
(Яворов и др.), към онези 
писатели и критици, които 
имат шовинистическо отно
шение към Македония, маке 
донския език и някои маке
донски поети (Братя Милади 
нови, Вапцаров и др). С дру 
ги думи новата програма ще 
изисква от преподаватели
те по литература и от наши 
те просветни и културни 
дейци една преценка на 
културното наследство.

(майчин I да изпълнят пред 
нан-сфсктните части

еско единство м 
Тито. Фестивалът

ентусиазъм. политич 
любов към другаря 

и този път сс превърна във внушаваща 
манифестация 
ството Н1 във

има и в 
програмата по история. Към 
програмата, която важи за 
немалцинствените гимназии, 
се прибавят нови материали 
из бъгларската история. Про 
грамата предвижда изучава
не на всички по-важни мо-

само 
пиеса,

едно хоро итн. С др] 
ден — 25 май — би

исто
учи-

танцовият 
уги думи — са 
: останал свобс 

за парад, физкултурен събор и за мла 
бал. Цслото тържество м при 

този вариант не би изгубило нищо от 
своята масовност. При токова разпре
деление на времето не биха останали 
занемарени известни видове 
жсствсна самодейност 
сни. рецитации, 
ство и пр.

За похоала е. чс тази година в тър-

състав. 
мия 

одс и
от дадена

иа напредъка на малиин 
всички области на стопан

скияа и културен живот.
В тези -лсдфсстивалски дни. когато 

постигнатите 
бвало да се подчертаят известни ела 

_ _ сти, които могат да сс превъзмогнат, 
а които би повдигнали равнището на 

Тази година, че- 
получи манифе

дежкия
КНИ-

рамките на 
език влизат и

успехи. биотчитаме
тря
бос на худо- 

като хорови пс- 
оригинално творче-слсдвашия фестивал, 

ствансто на 25 май 
ционио-ф|гз</лтурно-забавсн характер*. 

Струва ми сс. че така трябваше и да 
бъде. Нека и занапред на този д 
бъде парадът, физкултурен събор, 
вечерта голям бал на младостта. Тан
цови имаше и този път. но те не бяха 
организир 
нисто на

ста-

жсствата участвуваха и младежите от 
Босилсградско. а още по-добре би би

ли — младс- 
Пирот. Бела

сн даСъщата комисия, в рамките 
на своята дейност, е пригот
вила проекто-програми и за 
нашите училища-по българ
ски език и литература, по 
сърбохърватски език и ли
тература и по история за 
средните училища, в които 
се преподава на български 
език. Програмите наскоро ще 
бъдат разглеждани от Съве
та. та се очаква през следва 
щата учебна година да се ра 
боти по новите програми.

Кои са отликите на новите 
програми? По български 
език, например, в I клас на 
гимназията няма да се за- 

, почва с историята на литера 
турата. През първата година 
учениците ще се въвеждат в 
литературата чрез разбор на 
съвременни литератуни про 
изведения от всички родове 
и видове, като се прибавят 
към това и основни знания по-важните
по теория на литературата.
Четива за такава дейност ще 
се взимат от българската, 
югославската и световната 
литератури. В II клас започ
ва систематично проучване 
на литературата-история на 
литературата, което пак ще 
почива върху естетичния и 
езиков разбор на произведе 
нията. Към това се приба-

а
ло да се поканват н гру
жи' от съседните градове 
Паланка и Ниш, както и гости — мла
дежи. представители на наши големи 
предприятия и фабрики, на кооперации 
и градове; още една манифестация на 
братството и единството и още една 
възможност на нашите леладежи чрез 
тези свои друга 
живота в нашцт 
дането на други наши краища и пр.

Фестивалите, които от година на го-

ани в съотвсствис с значе- 
Като че ли сс бс- 

тези дни
още' хиляда- младежи. Елин

празника, 
шс забравило, чс градът в 
нараства за 
такъв, 
достта. 
добре б

добре организиран бал на мла- 
(може да бъде и костюмиран!?)

ри да се
е фабрики, с изграж-

и сс включил в програмата ка
то нейна съставна част.
Физкултурният събор. както и пре- 

шнитс години, беше организиран до- 
.ре, а масовото участие в него на сел
ската младеж му придаде внушителен 
характер. Всички физкултурни отбори

запознаят с

ди
бр дина стават все по-масови и съдържа

телно по-богати, изискват и една съот
ветна осведомителна служба. Програ
мите тряба да сс подготвят много по- 

нс рано. ж сведенията да бъдат по-изчер- 
пателни (например: коя пиеса. кой 
авторТ режисьор и пр.. оки песни от ко
го. кой е диригентът и пр.). При из
пълнението на физкултурните упраж
нения почти беше обезателно говори
телят на радиоуредбата да каже по нс-

и групи имаха възможност да сс пред
ставят както трябва. Обаче това
може да сс каже за художествената са
модейност на различните групи и учи
лища от града и селото. Тежнението 
шото всички отбрани ансамбли (тан
цови. театрални, певчески и пр.) да
сс представят в дните на централното 
тържество може би не достатъчно оправ 
дано. Концертите и пиесите минават 
на бързина, публиката сс разделя и 
не с в състояние да следи богатата и 
разнообразна програма, техническите и 
други подготовки не могат да се провс 
дат. а има случаи едни и същи лица 
да участвуват в физкултурните упраж- Пр03 
немия, а след това и в художестве
ната самодейност. Това е трудно й за 
публиката, а и да не говорим за изпъ
ни телите. От друга страна всички тези 
моменти оказват отрицателно влияние 
на художествената висота на изпълне
нието. Отборът на фестивала би тряб
вало да разгледа възможността, щото 
веднага след първи май (всяка не
деля например) по определен ред дв 
настъпват на димитровградската) или 
някоя друга сцена) различните само
дейци групи — танцови състави, хоро
ве, театрални секции и пр.. чиито из
пълнения да сс следят от определени 
жюурита и съответната публика. В. 
такъв случай биха могли да сс орга
низират . по-хомогегни вечери (напри
мер: вокално-инструментален концерт, 
печер ма народни танци и песни, ве
чер на забавна музика, вечер иа мла
ди инструменталисти 
вечер на млади пости м разказвачи, из- 
плънение на пиеси от страна на раз
лични ученически и градски трупи и 
пр.). При такова разпределение на про 
грамата целият май ще мине в знака на 
фестивала, а колективите ще имат въз
можност по-сериозно да сс приготвят. 
Публиката и жюрита пък би имали 
възможност по-добре да 
грамата
наи-добритс. Такава организация (вече 
приета от някои градове) не би изис-

що за свяка група, за тяхното ссдо. 
успехи, да изтъкне кой е подготвял 
групата и пр. По тази линия би тряб- 

■ вало да сс осигури по-тясно сътруд
ничество с в. Братство, за да бъде 
броят за 25 май изпълнен с сведе
ния за участниците, с техните успехи 

изтеклата година, с бележки за 
писстс. песните, танците, които ще 

те. и публиката 
предварително да бъде добре осведо
мена за да може да награди изпълни
телите с съответно внимание.

Организирането на стопански и худо
жествени изложби (което започна по- 
системно от минатала година) е за 
всяка похвала, но и в това отноше
ние може да сс направи много-пове- 
че — стопанската изложба да се пре
върне в малък панаир, който да при
влече вниманието и на деловите хора 
от страната, а за нашите земеделски 
стопани да стане още един подтик 
към модерно, съвременно стопанисва
не. Нашето гостилничарсхо предпри
ятие по този случай може да покаже 
повече инвенция и. тръгвайки от при
мера на друтитс., да организира к ре
кламира нашето прочуто агне, нашия 
кашкавал, сирене и пр. (агне на шиш 
и пр. —) а това е една туристическа 
атракция!

Всички тези начинания не изискват 
увеличаване на финансови средства, а 
само повече снсргичност. Ако се взе
мат предвид тези предложения (а само 
те ли са1) то този наш празник може 
да стане и по-съдържателен и по-ин
тересен както за самите нас. така и за

менти от историята на бъл
гарски народ-от създаването 
на първата Исперихова дър
жава до наши дни.

представители 
на световната литература.

Досегашната програма по 
сърбохърватски език претъ
рпя известни промени. Зае се 
становище, че е ненужно и 
в' двата предмета да се об
работват едни и същи 
неща (теория на литература
та и световна литература, 
например). Новата проекто
програма предвижда I клас 
да бъде освободен от теория
та на литературата, а за смет 
ка на това да бъде посветена; 
на проучването и овладяване
то на сърбохърватския е_ 
зик- който на учениците е 
необходим в практическата 
работа и при следване на 
висшите училища. От втори 
клас започва разглеждане
то на югославската литера
тура както и в немалцин
ствените училища, разбира 
се с известни съкращения, 
които са минимални, 
предмет според проекто-про 
грамата е освободен от мате
риали из световната литера
тура.

Двете програми са направе 
ни в два варианта: един за 
учениците, които се 
делят за хуманитарно-исто
рическия отдел на 
зията и вторият —

С приложението на тези 
нови програми ще се прет
вори в дело разггорежда- 
нията на Закона за малцин- 
ствен!и)ге училища I в Юго(_ 

_ — "■ предвиижда

бъдат изпълнени

славия, които 
щото учащите се от малцин-

Теашървят и съответни материали
по граматика и стилистика. 
Програмата обхваща всич
ки важни периоди в българ 
ската ‘ литература и моно- 
графска обработка на най- 
известните български писа
тели, поети и критици (Паи
сий, П. Р. Славейков, Раков 
ски, Каравелов, Ботев, Ва
зов, Тодоров, Пенчо Славей
ков, Яворов, Алеко Констан 
тинов, Елин-Пелин,

Йовков

»Женитба на председа
теля на домсъвета«

За Деня на младостта самодейците 
от .Христо Боатев" в Димитровград ус
троиха представление е комедията .Же
нитбата на председателя на домсъвета" 
от Душко Шзлич мотив .от съвреме
нния живот. Авторът Замерил -Ьбрззите 
на героите си между ^ млаод^е хора. 
Основната линия на действието сс ос- 

сблъскванията, иа две 
мюсюлманската и хри- 

върху несъгласията

комедио-с отживяло своето време в 
грофията.

Актьорското изпълнение напълно би 
задоволило изискванията. изпълнители.Стама- ако на мес- 

От осъще
ствените на сцената образи трябва да 
сс изтъкне образът на попа. 
ята на Никола Иванов. Ко 
гелова много допринесе за сценичния 
динамизъм, а Ангел КръсТЪв заслужа- 

признание, чс представи цялостно 
раза на Ага. Лилаяна Стоянова като 

Зухра. Блажо Стоянов, като Арсо и 
Лиляна Йосифова като Хаиъмз обшо 
взето задоволиха. Венета Петрова и 
Спас Петров не можаха да покажат пъл- 

порадм недостатъчните 
Иван Давитков от време 

ролята си. но 
в значителна 

Л. Джорджсвич

та не се говореше лошо.други доитов,
Смирненски и Вапцаров). В 
прегледа ще бъдат дадени 
по-малко важни периоди на 
българската литература меж 

войни и след вои- 
особено

в крепим- 
лица Ран-Този

иовава връху
веризповедаиия. 
стияанската, и 
между младите и старите хора. Авторът 
с успех създал образа на поп „Млакопя1 
и комсдиографски оживено 

на сблъскваният 
попадията. Ако би констатира- 

сгьстия един обширен

ва
обду двете

ната. Програмата 
внимание обръща на връзки 
те между българската и 
югославската литература, на

общ

захванал
междудинамизма 

попа и 
ли. че авторът с 
материал в 
то също така

следят про- 
и да изтъкнат по-обективнопия си израз 

подготовки, 
на време проникваше о 
реториката му пречеше 
степен.

опре- гостите от другите градове и краища 
на страната ни.стегнати сценични рамки, 

бва да констатираме, 
ствието говори за

взаимните влияния 
старославянски 
л-ра (Вух Караджич, Доси-

т*дсис
М. мл.гимна-и чс краят на 

присъствието на нещо застаряло.
език коетоза уче-

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••.•••••••••••........ ..
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Тито изрази— реших да опитам и Другарят
лекуване, съмнението си в тези предно 

л оженил.
прави
нейния начин на 
Тази бабичка дойде със сна
хите си, донесе среден тиган 
с малко вода. Стави в тигана 
малко тесто и няколко све- 

Запали свещите и

Сдруженият отряд влезе в 
област- Както 

ден, преди обед и 
една група стои край 

която малкото 
знаме показва до

• тропическата 
| и всеки 
I вечер.
| картата, на 

червено 
къде е стигнал отрядът. На
скоро ще минем край Дахар, 
пристанищен и главен град 
на Сенегал, на западното аф 
риканско крайбрежие.

— Акулите не са вегетари
анци. И какво знаят те за то
ва дали във водата се намира 
човек или някое животномищи

каза да отворя уста и така При тях протоколът не важи 
да я държа над пламъка. — каза той шеговито 
След това прехвърлиха през 
главата ми одеяло от девини

След това другарят Тито 
разказа за едно свое придслю 

косми, а три от жените сед- чение с акулите, 
наха -на трите му краища- 
Една играе около мене. ту- 

° някаква тенджера,
„Излез дяволе!“-

Промената на климата още 
не се чувствува.

След обеда в търпезарията 
другарят Тито разказва за 
спомените си от дните, пре
карани между киргизите в 
Сибир. Спомня си за богатия 

! Исай, при когото работил ед 
I но време като механик в мел

— Когато бях в Кралевица 
корабостроителен работ | 
живеех при един рибар. .

него е 
ти- В

*.като 
иик,
Една вечер тръгнах с 

риболов. Ноща беше 
обсипана със звезди- Е- | 

незапно се показа акула. Про | 
тегна се покрай нашата лодка. 1 
Беше по-дълга от лодката. | 
Тя стои. а ние мълчим. Оста | 
нахме така уплашени за из-

Е1рпаизки в
И .викаики :

Потънах в пот и губя дъх.
Чувствувам и безсъзнание.
Дръпнах се силно и отхвър ха> 
лих одеялото. Погледнах в 
тиганя и видях някакви кли 
ци във водата. Бабичката 
казва, че това са червеичета, 
изпаднали от зъбите. Всъщ
ност това бяха клици от мак постно 
Така се завърши това леку
ване Наистина, след това гава се уплаших от акулата- 
чъбът не ме боле . И оттогава повече обичам да

в степта. И за още много де- зъ<гьт . я, гледам от борда на пара-
таили от това време. _ и Х0<Р> °тколкото от лодка. в действителност ставаше

— А как е било това с ле- 4, ^ ,, намират — Какво би правили, ако дума за един другар от кора
На ~ ПОПИ ^якъТе във височините " случайно ет парахода убием ба „Ловчен“, който чувству-

^Другарят Тито се усмихна ера Леоне. Няколко пъти пре една акула? - попита някои. ваше силни болки поради 
и започна да разказва- ди обед се показаха акули. — Ще трябва някой от ле отровяне. Вечерта късно съ_
1 та „е как беше': един Затова и обедният разговор карите да отиде и да види общиха, че му е зле и че 

ден ™лно ме заболя 5ьб. днес започна за този опасен дали е жива - пошегува се температурата се покажа- 
Нямах никакви средства; по. морски хищник. другарят Тито. Грижеики се за човека, дру-
мош — отникъде. Обърнах Някои изразиха предполо- 
се към Исай, а той ми каза. жението си, че когато аку- 
че съществува някоя бабич лите се намерят заедно с чо- 
ка, която отлично лекува века във водната стихия — 
зъби- Нямаше какво да се не го нападат

: ':
* «Жи»«25Ш I н

Ц.:Я-• ницата му. Разказва за кир- 
| гийския бит и за обичаите. 
| Описва голямата изостанал-

лост и религиозните предраз
* съдъци- Спомня си за преби-

- ./.*
време, докато акулата 

не се спусна под водата. То- ш| ваването в Омск и за непри
ятните срещи с разбойници Моряците на стадиона на ЮНА

трябваше да я поемат Най- 
сетне всичко- завърши благо 
получно.. .

жи, защото това може да му 
навреди, но те да отидат там 
и да видят какво става. Така 
и направиха. Тръгнаха заед
но с генерал Жежел. Прех
върлянето на „Лбвчен“ и об
ратно не стана без трудно
сти Мор>ето бе развълнувано. 
Беше нощ. През цялото вре 
ме другарят Тито остана на 
мястото, където лодката се 
спусна в морето и където пак

★
Освен работата и трудно- : 

етите, на „Галеба“ имаше и ; 
часове ма веселие- ;

В течение на цялото пъту- ■ 
пане от Сплит до Акра.

И на връщане — също.
Но това са нови страници.

Блажо Мандич

гарят Тито поиска болният 
веднага да бъде пренесен на 
„Галеб“. Обаче лекарите пред 
ложиха болният да не се дви

— Та ние снощи упражня
вахме спускане в морето с 
помощта на лодки, другарю 
Президент. I

:
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ЗА НАШИТЕ ДЕЦАбратство
СТРАХЛИВИЯТ КЕРАТА

* ' ' . • • Г * * - ,
ПИОНЕРИТЕ ПРИ ТИТО

Един човек, които се каз
вал Керата, обичал да се хва 
ли със силата, и храбростта 
си. Хората го вярвали. Кога 
то минавал през селото, вси
чки говорили с почитание:

— Погледнете, погледнете, 
иде храбрият и силен Кера-

перейки от страх. Когато се 
спуснал мрак и сражението • 
прекъснало, Керата излязъл 
от храсталака и тръгнал в 
къщи. Но изведнъж си поми 
слил:

„Как ще се върна без ко
ня. Всички Ще се сетят, че 
конят ми е избягал, а аз ка
зах, че мога да се боря само 
на кон. Трябва нещо да из
мисля“

Този миг той видял на 
пътя нечии убит кон.

— Сега се сетих, добре се 
сетих! — викнал зарадваният 
Керата. Затичал се кьм уби
тия кои и му отсекъл опаш
ката

В зори Керата пристигнал 
в селото си. Веднага го оби
колили съседите му и започ 
нали да го разпитват за бит
ката.

Керата започнал да лъже, 
без да се стеснява.

— Гоних петима? Какво 
приказвам? Не петима, нр 
десетина- Враговете само па
даха от силните ми удари. 
Моят черен кон успяваше да 
ги настигне.

— А къде е славният ти, 
черен кон? 
съседите.

— Клетият ми кон падна 
убит пред края ка битката — 
казал Керата. преструвайки 
се, че му е много мъчно за 
него. — Убиха славният ми 
кон! За спомен ми остана ето 
само тази черна опашка. От 
секох я преди да си тръгна 
в къщи. Ето я, ето я черна
та опашка!

В този момент слънцето из 
гряло и всички видели в 
ръцете на Керата бяла опа
шка. Излезе, че той в мрака 
отсекъл опашка ка бял кон

— Е_е-е! — викнали селя
ните. — Нима черните коне 
имат бели опашки?

Керата не можал нищо да 
отговори на това. Тогава вси 
чки разбрали, че той винаги 
е лъгал за своите подвизи.

Оттогава, когато Керата ми 
навал през селото, всички го 
ворили с презрение:

— Погледнете, погледнете, 
иде самохвалният и страхлив 
Керата-

ТЕ ПЪРВИ МУ ЧЕСТИТИХА РОЖДЕНИЯ ДЕН
На 23. май Белият двор в Белград бс пълен с не

постоянни посетители- Най-обичашгге и най-скъплте 
Титови гости — 350 деца бяха се стекли от всички кра
ища па хубавата пи родина, дошли със своите учители, 
за да пожелаят на другаря Тято весело и щастливо да 
прекара бЯ-я си рожден деп. Лошото време пе позволи 
малките гости и домакинът да се срещнат в специално 
приготвената палатка, затова срещата им етапа в голе
мия салон. Възклицания „Ние сме Титови — Тито е паш!“ 
и мпого, 'много цветя, смях, глъчка и сърдечна детска 
радост.

онерка, подавайки на Тито 
женска народна носия, каза: 

— Това е за

— Подариха ми и едно мал 
ко нилско конче, лилипута- 
нец от 140 килограма.

— Наистина е малко! поч 
наха да се смеят пионерите.

— Та малък е за разлика. 
на онези от три тона.

Като завърши
лъвовете и леопардите, 

другарят Тито попита гости
те си:

другарката
йованка.

Пионерите от Белград и 
Черна гора го посрещнаха с 
молба да им разказва за а- 
фриканските деца.

—■ И те са прекрасни деца 
като вас, смели, бистри, сво
бодни. Цри тях се чувству
вах като у дома си. Винаги

та!
Но в дгьржавата започнала 

война. Всички селяни от се
лото тръгнали да се борят, 
само Керата останал в къщи 
както и преди- Тогава съсе-

разговора
за

дите му рекли:
— Ти си силен и храбър. 

Защо седиш тук? Иди, бий 
се с врага.

Керата се изплашил и ре
къл:

— Аз умея да се боря са
мо на кон. Да имах кон, вед
нага бих изгонил враговете.

Тогава един от старците ка

А сега вие ми кажете
„Тази дни е вашият праз- 

каза другарят Тито 
на пионерите между другото 
— празникът на младата и 
най-младата генерация, от
разяващ виталността на мла 
да Югославия. Той отразява 
и готовността на нашите пи 
онери, на нашата младеж, на 
всички Млади в нашата стра 
на, че утре, когато дойдете 
по местата си, на които ще 
ви повика нашето общтество, 
ще продължите делото, ко
ето ние започнахме преди 
войната като революционери, 
и продължихме след война
та като строители на соци- 

. ализма. Аз съм убеден в 
това, че вие ще продължите 
великото дело и че ще по
строите нашето хубаво бъ
деще, ако по-възрастните 
генерации не могат докрая 
тоиа да осъществят

Вие сигурно добре се учи
те по училищата и с добри 
резултати сте дошли при ме 
не. Зная, че са ви избрали 
между най-добрите, но ми
сля също така добри са и 
онези, които са останали в 
къщи, а които вие тук пред 
ставлявате. Когато се завър
нете у дома, предайте на 
всички деца моите сърдечни 
привети и най-хубавите ми 
пожелания за успех в уче
нето ..

След това пионирите че
ститиха рождения ден на 
другаря Тито, како му по
желаваха здраве, щастие и 
сили да води нашите народи 
от победа в победа.

Командирът на пионерите 
от Куршумлия се обърна 
към другаря Тито, чес
тити му рождения 
и каза:

— Ние желаем да Ви на
правим почетен член на на
шия отряд!

— На драго сърце, — от
говори Тито.

ник

зал:
— Вземи моя кон и побър 

сам на бойното поле. Врагът 
е приближил до нашето село.

Но когато довели коня, са- 
мохвалецът Керата го погле
дал и казал:

— Аз умея да се боря са
мо на черен кон, а вие сте ми 
довели шарен- Дайте ми че
рен кон и Ще видите как от 
мене врагът ще побегне.

Керата знаел, че в селото 
никой няма черен кон и за
това така приказвал.

Но за нещастие в този мо 
мент през селото минал един 
човек, който, яздел черен 
кон Той чул какво прика
зва Керата, поклонил му се 
и казал:

— СлаЕен войно, ако си 
толкова силен и храбър, тога 
ва вземи моя черен кон и не 
ка боговете ти помогнат да по 
бедиш враговете на Япония,

Керата се принудил да сед 
не на черния кон и да тръгне 
на опасния път. Не’минал ни 
то един час пътуване и той 
видял много войни, чул пи
съци, трясък от мечове и пр- 
ъхтене на коне. На едно про 
сторно поле се водело жесто 
ко сражение

Керата слязъл от коня и 
бързо се мушнал в един хра 
сталак. конят му веднага из 
бягал някъде. Сражението 
траяло цял ден а Керата цял 
ден лежал в храсталака, тре

спомнили си

Другарят Тито обиколеп от пиопернте
Момчето извади от джоба 

си вече приготвената член
ска карта и я предаде на 
своя нов член.

— Колко се плаща за за
писването? — попита Тито.

— Почтените не плащат!
Новият член се насмея и 

каза:
— Но недейте да приемате 

много почтени, ще се изпраз 
ни касата ви!

А малките румъни от село 
Бегеец подариха на Тито на 
родни везове. Една тяхна пи

как върви в училището?
— Добре! — отговориха е- 

дногласно всички.
— Учете, учете 

можете по-добре ...
— На този път дали гле

дахте някой фудболен мач?
— Аз не съм наблюдавал, 

но чух че мойта моряшка 
екипа от „Галеб“ навсякъде 
получавала бой.

— Кой спорт 
обичате ?

когато тръгвах в резиденци
ята си, те ме посрещаха на 
улиците и викаха радостно: 
Тито, Тито... Те много оби 
чат нашето отечество и ме 
не. ..

— Кой не би Ви обичал ! 
— подхвърлиха пионерите.

— С една дума — продъл 
жи пътникът на мира по 
Африка — беше хубаво и 
горещо ...

V

колкото

ден

Японска народна приказка

— Аз четох във вестни
ците, че са Ви подарявали 
лъвове. най-много Съобщение за наградния 

КОНКУРСКолко живеят дърветата — Атлетиката и беекет- 
бола. Нашите бескетболисти 
са добри. Гледах на телеви
зията как се бориха с фран
цузите и русите. Това е от
личен спорт...

Пионерите от Македония, 
изпълниха трогателна патри 
отична песен „Таму долу 
Криволачко“. Тито ги слу
ша с внимание, а след това 
им каза: '

— Прекрасна е, повторете 
я още един път.

Домакинът и гостите се 
разделиха в градината, къде 
то пионирите се снимиха с 
другаря Тито. На раздяла пи 
онерът Предраг каза на дру 
гарите си:

— Ех, кога би били всеки 
ден с него ...

Как се иъшува ирез 
океана

.<*

Растенията могат да живе
ят много по-дълго, отколкото 
ние можем да си представим 
Брястът например Живее до 
400 години, букът до 500, ке
дърът до 800, кестенът до 
1.100 години, липата до 1.200 
години, дъбът до 2.000, ма
слината също до 2.000 години’ 
тисът до 3.000, а боабабът 
може да живее и цели 5.000 
години- Разбираемо е. че мно 
го малък брой егземпляри от 
тези дървета могат да достиг 
нат пълната си възраст, тъй 
като всекидневно са подло
жени на унищожение.

изравнявали пясъка с лет- 
вичка. Тези чинове наричали 
„песоч“

Броят на пътниците, които 
минаЕат Атлантическия оке
ан все повече се увеличава. 
Обаче докато по_рано пове- 
чето ст тях са минавали о- 
кеана с кораби, миналата го
дина силно е увеличен броят 
на пътниците, които са пъту 
вали със самолети. Над два 
милиона пътника са минали 
океана със самолети, а с ко
раби само 840.000 души-

На излезлите 6 конкурсни купоичета 
вори гласят:
1. Став дума са Иван Караиванов, починал на 27 III 1960 

година. - _

точните отго-

Най-юлемияш град 
в света 2. Става дума з Моша Пияде, чийто псевдоним е Чича 

Янко.
3. Става дума за Бук Ст. Караджич,Според най-новите стати

стически данни Лондон не 
е вече най-големият град в 
света. Първото място принад 
лежи сега на Токио (Япония), 
който има 9.102.929 жители, 
след него е Лондон, а на тре 
то място в света е Ню-Йорк 
(САЩ).

роден в с. Тършич
през 1787 год.

4. Става дума за Сплит, конто има 83,000 и е втор по голе-
\ мина и важност наш пристанищен град. 

дума за 27 март 1941 година.5. Става
6. Става дума за Радина, обхваната в Мавровското езеро, 

приток па река Вардар, числеща се към 
Егейския слив.

Кой пръв е употребил 
лозуша

Старите гърци първи запо
чнали да употребяват лозун 
га като боеви зов. Техните 
лезунги били къси изрече
ния и възклицания- Известен 
е един от тези лозунги, оста 
иал от времето на 401 година 
преди нашата ера, употребен 
в битката при Кунакс против 
персийците. Той гласи: „Зевс 
спасител — победа!“

ЗА ТОЧНИ ОТГОВОРИ ПОЛУЧАВАТ 
СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

НАГРАДАКАКВИ СА БИЛИ 
ЧИНОВЕТЕ 

В МИНАЛОТО
1- Рангел В. Златков, Клисура,
2. Милка Пецсва, Димитровград,

малък фото-апарат;
комплет-гарнитура за 

, _ _ писане и книгата „По долината на Ерма“:
3. Любомир Борисов, Клисура,

Ерма“; ,
В първите сръбски учили

ща чиновете не са били как 
то днешните- Те са били об
градени от всички страни и 
напълнени с пясък. Учени-

Най-оиасношо
животно

писалка и „По долината на

4. Рангел А. Ефтов, Клисура, писалка и безплатно „Брат- 
ство до края на годината;

5. Боян Анакиев, Клисура,

!
Най-опасното IДИВО ЖИВОТ-

автоматична писалка и „Поно не е нито лъвът, нито ти
гърът, нито пък

ците с пръсти шарали по пя 
съка и се учели да пишат долината ца Ерма";

6. Иван Иванов, Димитровград,
„Братство";

7. Георги Велков, Пъртопопинци,
на Ерма“;

8- Душанка Панова, Сенокос,

крокодилът, 
но бизонът. Бизоните най- 
често живеят в големи 
от по 500

писалка и безплатнобукви. Когато . погрешат
ЕДИН УЧЕБЕН ДЕН стада,

глави. Когато те 
тръгнат за тях няма никакво 
препятствие. Тогава 
бяга. Интересно 
бизонът

писалка и „По долината
На училище»вървим 
от селлта всички 
и то всяка сутрин, 
на гърба с торбички.

Учителят влиза, 
ние ставаме тогаз- 
но един изилиза 
и започва с разказ.

Набързо той завършва 
с научения урок!
Петица му дават 
и го похваляват.

После друг излиза, 
но забравя всичко — 
само заглавието едвам 
налучква едничко.

Евдокия Петрова- уч-ка 
от VII клас с. Каменица

автоматична писалка и без-всичко .
платно „Братство"; 

Спасепова, Димитровград,
10 Прп. ю _ И 6езплатно „Братство"; 

0. Петър р. Рангелов, Долна Невля,
на па Ерма“;

Лиляна Симова, Погапово,

е и това, че 9- Милка
и когато е ранен не автоматична писалка

напуска борбата-
писалка и „По доли-

11.
автоматична писалка и без-

.,, платно „Братство;
^ * Новко Велков, Пъртопопин 

на Ерма“;
13’ Боян Глигоров, Клисура,

долината на Ерма“.

$ Ци, писалка и „По долината
&Ка автоматична писалка и „По

Ш Кактоу
1.Л

- ученици участпуваха °1а 
годишпо училище от 
Дите читатели от 
брои

получилите награди, пай-мяо- 
купкурса от основното осем-

но-мрлко участвуваха на кон
на V* *,,ОГО Ученици пе е било ясно поДа Участвуват.

й,•л

е също така 
курса. Изглежда, 
кой

Младите фолклористи от Смиловци
начин могат


