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ДКТНИКЗ^ОбЩЕСТВЕНО-ПОДИТИЧЕГКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ
НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Пленум на общинския отбор на ССРН в Босилеград

Седемнадесет сЬободни ПадиниЗАЛЕСЯВАНЕ НА НОВИ 

ПОВЪРХНОСТИ-ВАЖНА ЗАДАЧА
НА ССРН

В началото на този месец . 
в Босилеград се състоя раз- I 
ширен пленум на общинския 
отбор на Социалистическия 
съюз, на който покрай пред
седателите на местните орга 
низации, присъствува сбщил 
ският синдикален съвет и 
оЗщинският комитет на На
родната младеж. На пленума 
се разгледа досегашната ра-

по залесяване и благоустрой 
ствого.

Доклад за идейно-полити
ческата работа и за предстоя 
щите задачи изнесе Стоичко 
Ангелов, председател на ко
мисията за идейно-политичес 
ка работа при общинския от 
бар па ССРН. След 
тъкна положителните резул
тати на това поле, Ангелов

ност. Така например местна 
та организация п Босилеград, 
макар че има достатъчно спе 
циалисти 
още не е намерила начин за 
рабста. Освен това на пле
нума Се подчертано, че в по
следно време, когато между
народната обстановка е най-

и служащи, все

като из-
затегната, малко се говори на 
хората за външнополитичес
кото положение и за ролята 
иа Югославия в борбата за 
запазването ьга мтгоа. Повече 
се обръща внимание 
грешното положение и на ко 
мумалкого изграждане.

На пленума бе подчертано 
че повечето от подружници- 
те, ■ пък дори и някои местни 
организации, нямат самоизти- 
циатиг-.а за работа, а чакат 

което

на въ-

СЕДЕМНАДЕСЕТИ СВОБОДЕН ОКТОМВРИ.

СЕДЕМНАДЕСЕТ СВЕТЛИ ГОДИШНИНИ НА ДЕНЯ НА СВОБОДАТА

ОТ ДРУГА

Я отгоре отрица
телно се отразява върху ра
ботата И СЕДЕМНАДЕСЕТ УДИВЛЯВАЩИ РАВНОСМЕТКИ, ЕДНА 

ПО-ДОБРИ, ПО-ВИСОКИ.на гтодружниците и 
■иоетдарте опганизации. Обаче 
за навременното и точно осве 
Аомяване на хората по села
та и в града за събитията в 
сгета и за мероприятията в 
нашето изграждане е нужна 
спмсинициатива ца ръковод
ствата на ССРЙ.

— В СТОПАНСТВОТО 
— В КУЛТУРАТА 
— В ПРОСВЕТАТА

— В ДОБРУВАНЕТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ХОРАТА.
В НИШ ВСИЧКО Е НОВО, ЗНАЧИТЕЛНО И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО.
А ПОТВЪРЖДЕНИЕТО — 41.838.724.000 СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРП 

ДУКТ В ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА СЕДЕМНАДЕСЕТАТА СВОБОДНАГОД.Рд 
СРЕЩУ 29.542.000.000 В ШЕСТНАДЕСЕТАТА г ииьоднЛ ГОДИНА

За бъдещата работа на и- 
дейко-възпитателното 
пленумът взе решение да се 
изработи план, който ще об
хване периода от месец ок
томври дс месец май идваща 
та година; да се ангажират 
всички специалисти за по
чест контакт с хората на те
рена, да се повикват сказчи 
ци от Враня и да се увеличи 
броят на вестниците в кому
ната.

поле

И Белград тържествено ще посрещ
не деня на освобождението си

Тази година по-тържестве- 
но от когато и да било Бел
град ще чествува деня на 
освобождението си 20 октом 
при. Ако се съди според от
делните тържества които се 
подготвят общото тържестве 
но чествуване ще бъде цело 
то под знака на Двадесет го 
дишнината от въстанието на 
югославските народи.

Уг.одът в централното тър 
жесгЕо ще се даде от самите 
трудови 
още в тези дни със съответни 
тържествени събрания етбел 
язсат юбилея 
лица. В трудовите колективи 
пече

За предстоящите акции по 
залесяването изнесе доклад 
Стоян Еетимов, 
на Комисията за

ния и пр. Общинските народ 
НИ одбори в Белград органи 
пират тържествени предстза 
сления в културните домове 
Които

иа освобождението на Бел
град ще увеличи и открива
нето на военния музей, октом 
прийския

председател 
трудови ак 

ции. Тази есен ще се залесят 
337 хектара голини. В

салон, изложоата 
на плакат от 1946—1961 годи
на коятс са организирали 
белградските музеи-и от из
ложбата на Баиичкия

на 18 октомври ще 
бъдат устроени при съдей
ствието на изтъкнати профе 
сионални и самодейни худо
жествени ансамбли.

Най-интересно ще бъде бя 
гането което ще се устрои на 
19 октомври и което носи име 
то „По пътя на освободите
лите на Белград“, в нег0 ще 
участвуват 5.000 млади бел
градски работници които Ще 
търлтат от Авала и ще оби
колят по забележителни мо-

залеся
сането освен организациите 
на ССРН ще участвува и На 
родната младеж. Покрай за
лесяването, ще бъдат пред
приети и други благоустрой 
ствени акции 
училищни

логор
в организацията на градския 
архив. Народния театър ще 
представи премиерата на „Чи 
сти ръце“ от Мирк0 Божич, 
Белградски 
атър — „Майсторите 
ви хора“ по текст на Коста 
Трифкович 
атър „Бошко Буха“ известна 
та драма „Биберче“. Редица 
кима в града за пръв път ще 
представят нашия филм „Пе 
сен снимам по романа на 
Оскар Давцчо. По повод че- 
ствуваиетс в столицата Бел
градският общински отбор Ще 
издаде серия специални мар- 
ки.

строеж на 
сграби, построява 

не на нова електромрежа 
Босилеград, за да 
Босилеград ток от Власина,

драматичен те-колективи които са първ
се пусне вНовият трафопост а в детския тена своята сто-

бота на идейно-политическо
то поле и се разисква за 
предстоящите трудови акции

подчерта, че не навсякъде са 
използвани есички възмож
ности за възпитателна дей-

регулираие на Драговищица 
под село Райчиловци и пр.

- С. Стапкоп

са подготвени търже
ствените събрания, другарски 
вечери, забаЕни представле-

ста от времето на борбата за 
освобождението на Белград. 
Участниците ще пристигнат 
от няколко посоки на пло
щад „Славия“ а ог там щс 
се отправят към Гробищата 
на освободителите ма Белград 
Същевременно десет 
младежи и пионери ще осъ
ществят похода „По пъти
щата на освободителите“ и 
то съвместно с войниците от 
Югославската народна армия. 
Близането 
този поход в града ще при
помни атмосферата на Бел
град от дните иа освобожде 
ш-сего през 1944.

В допя иа тържествата мла 
7,о.кц и пионери ще кичат с 
цветя участниците за освобо 
ждониего на Белград и граж 
даните. На същинските пред 
сгавления ще участвуват най 
-добрите изпълнители на на
родна и забавна музика, ан
самбълът на „Коло“, различни 
фолклорни ансамбли 
ви оркестри. Всичките масов 
ни представления в града Ще 
завършат с фойерверк.

Градският народен отбор ще 
организира прием на който 
Ще присъствуват участници
те в борбата за освобождеи 
ето на Белград както и иай- 
изтъкнатмте строители и ра 
ботници в различните край 
ища на града. Гражданите, 
младежите и пионерите от 
различните краища на града 
Ще положат венци иа гробо
вете иа загиналите борци- 
освободители.

Тазгодишното

ПЛОДОТВОРНА ПОЛИТИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ НА ССРН
хиляда

ПЛЕНУМЪТ ПА ОБЩИН
СКИЯ КОМИТЕТ НА СКЮ 
В БОСИЛЕГРАД ИЗБРАЛ 

НОВ СЕКРЕТАР НА КОМИ 
ТЕТД

Всяко по-значително поли ' по-нататъшна дейност на не
обвързаните страни допри
несе за намаление на меж
дународното напрежение. С- 
пврзд плана на общинския 
отбор след това ще се при
стъпи към още по-обстойно 
разработване на материалите 
на Белградската конферен
ция — на речта на другаря 
Тито, ка речите на другите 
ръководители на делегации- 

■ те и иа решенията на Кон
ференцията.

За разлика от по-рано, та
зи година работата на ССРН 
в Босилеградско се характе 
ризира с по-посгоянна и си 
стемпа политическа дейност. 
Това говорят и самите статис 
тически данни. Така напри 
мер на обществено-полити
чески теми били изнесени 42 
сказки пред около 1.300 ду 
ши. На теми за стопанското 
и перспективно развитие на 
нашата страна-на републи
ките, околиите и комупите- 
изиесени 245 сказки пред о- 
коло 12.250 души слушатели; 
от областта ма здрасеопазпа

нето изнесени 10 сказки пред 
около 500 слушатели; из сел 
ското стопанство 11 сказки 
пред около 450 слушатели, за 
кооперативното дело 37 сказ 
ки с около 1.450 слушатели.

Повечето

пи иа сказчици, сега се при- 
ангажиране на 

всички специалисти от раз
личните области на науката 
и стопанството, за да се пру 
жат на хората още по-сигур 
ни познания от тези области 
и по тоя начин да се изграж 
да не само тяхното политиче
ско съзнание, но да се разши 
рят
за модерното 
за животновъдството, 
щарството, здравеопазването 
и пр.

на участниците втическо, "обществено и стопан 
ско събитие у нае е предмет 
на обстойни разисквания в 
организациите на Социали
стическия съюз в Босилегра 
дско. За правилното тълку
ване на тези събития ръко
водствата на ССРН, а преди 
всичко общинският отбор на 
ССРН, предприеха организи
рана и системна работа. При 
общинския отбор на ССРН 
работи група от 26 сказчици, 
които.
няколко теми, държат сказ 
кч пред подобни групи при
местните

стъпва към

Неотдавна състоялият 
пленум на общинския 
тет на Съюза на комунистите 
избра нов секретар на общин 
ския комитет, понеже досе
гашният секретар другарят 
Асен Лазаров мина във Вра 
ня на нова длъжност. За нов 
секретар е избран другарят 
Винко Стоянов, 
член на секретариата. На не 
гово място в секретариата е 
избран Цоне Тодоров, член 
на общинския

се
комиот изнесените 

сказки са водени във вид на 
разговор с хората — чрез по 
ставане иа въпроси от стра 
на на слушателите и отго- 
воряне от страна на сказ- 
чпците. По този начин мами 
ра израз не само онова, ко
ето е подготвил сказчикът но 
и разнообразния интерес на 
хората по отделни въпроси. 
Много теоретически работи

и техните познания
полевъдство, 

ово-
досегашецслед като подготвят

и духоКолкото сказчиците 
-подготвени и колкото пове
че'са достъпни на слушате
лите, толкова и броят им по
вече се увеличава.

Статистическите

са по
организации, така 

че един по-широк кръг хо- 
Ра и в местните организации 
са ангажирани в политиче
ската дейност.

СлеД завършването на Бел 
градската

комитет.веднага се свързват с прак
тичните проблеми в отделни 
села или райони, от ■ което 

полза.

Пленумът обсъди 
въпроси за предстоящите за 
дачи за идейно-политическа 
та работа на първичните ор 
гаштзации. Една от точките 
на дневния ред ма пленума 
бяха и изборите

и някои

данни от из 
месените сказки говорят, че 
хората от Босилеградско про 
яват най-голям

хората имат голяма 
Този положителен оггит в

политическата дейност общи 
■ нскилт отбор на ССРН и ме-конференция на 

неооьързаиите страни, общи 
иският отбор на ССРН анга 
;кирал

интерес към 
въпросите за нашето обще- на нови ръ

ководства в младежките 
активи. • Пленумът 
като задача пред ръкоподств 
ата
СЮК да окажат

стните организации ползват 
за разгръщане на още по- 
съдържателна, по-качестве
на работа с хората и в дру
гите области на съзнанието. 
Освен съществуващите гру-

ствеио социалистическо раз 
витие, за

иа
поставимеждународните 

отношения и за модернизи
рането иа селското стопан-

група от 19 активиста 
сказки за това 

историческо събитие, 
със своите решения и

коит0 изнели 
ьелико

па организациите на
всестранна 

помощ на младежката орга
низация за провеждане 
предстоящите задачи-

ство.Което
М. П. начествуване
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ПРЕЗИДЕНТ ТИТО 
ПРИЕ БЪЛГАРСКИЯ 

ПОСЛАНИК
ФНРЮ има положително становище 

към приемането на Сирия в ООНТЕМА НА ДЕНЯ

Разногласия 

в зайадния лагер
Президентът на република 

та Иосип Броз Тито прие на 
16 октомври след обед извъв 
редния и пълномощен поела 
ник на НР България във ФНР 
Югославия Груди Атанасов, 
който е поискал да бъде при 
ет от президента.

Посланикът Атанасов е 
връчил на президента Тито 
поръчение от министър — 
председателя на НР Бълга
рия Антон Югов.

По тоя повод той заяви, че 
преди няколко дни Държав
ният секретариат на външни 
те работи е приел доклад от 
Генералното консулство в Да 
маск от който се вижда, че 
консулството досега без спън 
ки изпълнява своята работа. 
Югославските специалисти и 
останалите югославски граж 
дани продължават нормално 
да изпълняват задълженията 
си по договорите.

на събитията и становището 
на югославското правител
ство, че ООН трябва да бъде 
универсална 
са дадени напътствия на юго 
славския представител да за- 
стъпЕа положително стано.ви 
ще по отношение приемането 
на Сирия в Организацията 
на обединените народи. Той 
е добавил, че ФНРЮ обсъж
да въпроса и за признаване
то иа Сирия.

На прес конференцията ко 
ято се състоя на 13 октомври 
т.г. представителят на Дър
жавния 
външните работи Драго Кунц 
заяви по въпроса за станови 
щето.на югославското прави 
телство за приемането на Си 
рия в ООН, че въз основа

организация,секретариат иа
Западните правителства се придвижват твърде бав- 

Съветския съюз по берлинския 
Така накратко би могла да се из- 

изказапа във Ва-
но към преговорите със
и германския въпрос, 
разк една забележка по този въпрос, 
шиигтои. Именно в американската столица со счнта, 10

политиката към СССР само 
иа западната ди-разногласнята по въпроса за 

потвърждават съществуващата криза
пломация. Предстоят ико

номически 

реформи в Гана

Упоритостта па Франция в иейпото отрицателно 
становище по въпроса за преговорите предизвика отказ- 
вапето на срещата на високите представители на мини
стерствата на външните работи па четирите западни сили, 
която беше уговорена за през тази седмица в Лондон. 
Това значи, че отново са отложени сериозните съвещания 
за утвърждаване на общата политика.

Според тълкуването на американците конференци
ята в Лондон трябваше да представлява продължение па 
процеса на съгласуването на западните становища. Във 
Вашингтон дори се вярваше, че консултациите на високо 
равнище ще дадат положителни резултати.

КОНГРЕСЪТ НА КПСС 

В МОСКВА
ГамаИдущата седмица в 

се очакват важни политипес — Нов удар върху култа на личността 

Албанското ръководство разобличено 

от Хрушчов
— Албанска делегация не йрисъсшвува 

на конгреса

ки събития. Президентът Ква 
ме Нкрума трябва да обяви 
проекта на програмата на 
Партията на народната кон
венция и принципите на но
вата икономическа политика 
на страната. Проектът на про 
грамата ще бъде изнесен на 
публично обсъждане, а след 
това ще бъде предложен на 
конгреса на партията, който 
ще се състои до края на го
дината.

Новата икономическа по-

САЩ,Новата ссрнп па срещи па посланиците иа 
Англия, Франция и Западна Гермапня започна питалата 

Вашингтон за „анализирането н проучава-ссдмица във
пето“ на неотдавнашните разговори иа Кенсдн — Гро- 
мпко — Раск. Както е известно обаче но тази съветско- 
американска размяна на мнения в западния лагер съще
ствуват разногласия и противоположни оценки.

Представителите на американското правителство 
съобщиха в събота, че западните посланици са се спо
разумели да се проведе срещата в Лондон, но от Париж 
пристигна вестта, че Франция отказва участието си. Ва- 
шипгтон остапа изненадан от тая постъпка на Франция. 
Американските функционери пе дават пряк коментар за 
тази постъпка на Франция и сега изтъкват, че не е и 
съществувало окончателно споразумение за срещата в 
Лондон.

На 17 т. м. в Москва, в блема чрез война и да се 
Кремъл бе открит 22 Кон
грес па КПСС. На Конгреса 
присъствуват 4.408 делегата 
и представители на повече 
ог осемдесет партии от чуж
бина.

На[XXII конгрес на присъст 
вува делегация на Албанска
та партия на труда. Според 
едни верзии албанците от
казали да изпратят делега
ция в Москва. Според други 
гласове на тях не е отпра
вена покана да присъстуват 
на Конгреса. Очаква се, че 
в по-нататъшната работа на 
Конгреса, особено в разис
кванията ще стане дума и 
за Албания.

Отчетен доклад за работа
та на Комунистическата пар 
тия на Съветския съюз ме
жду XX и XXII конгрес е 
изнел първият секретар на 
ЦК на КПСС Никита Хруш
чов.

която на тях харесва, но коя 
то в нашата стрна не може 
вече да се възобнови. Това 
такова становище на албан
ските ръководители е резул 
тат на обстоятелството, че те, 
за съжаление, и сами при
лагат методите, които са би
ли практикувани в нашата 
страна през периода на кул 
та на личността ..

Изтъквайки че по тези 
принципиални въпроси била 
водена борба и в СССР, Хру
шчов споменал и антипартий 
ната група към която този 
ггьт причислил Молотон, Ка 
ганович, Маленков, Вороши- 
лов, Булганнн, Первухин, Са 
буров и Шеггилов. Той съще 
временно окачествил дейно
стта на маршал Жуков като 
ав антюристична.

Нито един югославски жур 
на лист не е получил покана 
да следи работата на Конгре 
са. Журналистите на остана
лите социалистически страни 
са получили специални про
пуски.

основават в международните 
отношения върху миролю
бивото стопанско състезание.

Спирайки се върху идео
логическите въпроси, Хру
шчов подчертал, че критика 
та на култа на личността и 
отстраняване на нейните по 
следици, направена на Два
десетия конгрес, е от най- 
голямо значение за съветска 
та партия. Хрушчов изтък
нал, че този курс на партия
та против култа на лично
стта бил посрещнат с общо 
одобряване, с изключение 
на ръководителите на Албан 
ската партия на труда. „Всъ 
щност, заявил Хрушчов, те 
се противопоставиха на по
литиката, изразена на Два
десетия конгрес, а ние не мо 
жем да правим отстъпки по 
този основен въпрос нито на 
албанските ръководители, ни 
то комуто и да било другиму. 
Албанските ръководители на 
стояват да върнат нашата 
партия на онази практика,

Същевременно обаче американците дават да се раз
бере, че не споделят становищата на Париж, който иска 
преговорите със Съветския съюз да бъдат отложени „все 
дотогава, докато съветското правителство не прояви до
бра воля и готовност за отстъпки“, както и това, че не са 
съгласни с френския тезис, че „подчертаната готовност“ 
на Запада да преговаря би могла да се протълкува

литика, както се узнава от 
кръговете близки на спомена 
тата партия, предвижда вале 
ни промени във вноса и изно 
са, банкерството и иагдустри 
ализацията.

в Москва като „знак па слабост“.
Във връзка с това в компетентните среди на САЩ 

се прецизира, че на съветското правителство не са дадени
администрацията па Кепеди Постигнатоннкакви концесии,

при убеждението, че сегашният спор около Берлин 
може да се уреди само чрез преговаряпе със Съветския

но че
остава

споразумение
между

СССР — САЩ

съюз.
Представителите на САЩ изтъкват, че проблемът 

не е само в пасивността на Франция, по и в съпротивата 
на бонското правителство, което се страхува от отстъпки 
в полза па Москва. __

Париж пък сега се опитва сам да смекчи значени
ето иа своето явпо несъгласие с апгло-америкапските кон
цепции за продължаване па току-що започнатите прели- 
минарпи диалози между Изток и Запад. В тези свои на- 
стояванин Париж твърди, че „френското правителство 
нека между западните съюзници да се провежда посто
янно съвещание по такива сериозни проблеми каквито 
са германският и берлинският проблем“. Същевременно 
се изказва и учудепост заради значението, което се дава 
на една чисто процедуралпа работа.

Според сведенията от Бон, Западна Германия не 
отдава особено значение на отлагането па срещата в Лон
дон, обаче счита за необходимо западните страни да де
финират своите становища след разговорите Кепеди — 
Громико. Инак в Бон продължават да са загрюкепи за
ради „цената“, която америк апците могат да предложат 
па другата страна в интерес на защитата на своите „ви
тални интереси“ в Берлин.

У Тант да се предло
жи за генерален 

секретар на ООН

Наблюдателите и печатът 
изтъкват оная част от отче
та, в която се говори за ме
ждународните отношения, и 
то заявлението на Хрушчов, 
че СССР няма да настоява 
да бъде подписан мирен до
говор с Германия, ако Запад 
покаже готовност искрено 
да пристъпи към преговори 
с Изтока. След разговора на 
Громико със западните ли
дери, ръководителите на 
СССР имат впечатление, че 
Запад проявява известно 
разбирателство за настояще
то положение и че се застъп 
ва за разрешаване на спор
ните въпроси чрез прегово
ри. За съжаление, заявил по- 
нататък Хрушчов, западни
те лидери едно говорят през 
време на разговорите, а дру
го заявяват в печата.

По въпрроса за Обедине
ните нации, той заявил, че 
проблемът за значително 
подобрение на механизма на 
ООН бил дълго отлаган. 
Също така заявил, че е вре
ме във всички агенции на 
Обединените нации да бъдат 
загарантирани еднакви пра
ва трите групи държави в 
света: на социалистическите, 
необвързаните и империал
истическите. Той се застъпил 
за пълно отстраняване на ко 
лониалната ‘ тирания във 
всичките й форми. Също та
ка изтъкнал, че е главно 
САЩ да се откажат от иде
ята за разрешаване на про-

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ 
В ТУРЦИЯ са протестирали против та

кива планове на правител
ството. са арестувани.

Съветският съюз и САЩ 
постигнаха споразумение'1 да 
се даде предложение за бир- 
манския представител. У 
Тант за опразненото място 
генерален секретар в органи 
зацията на ООН. Тая вест бе 
съобщена от американския 
представител в ООН Адлай 
Стивенсон в една емисия по 
телевизията и радиото АБЦ. 
Той каза, че СССР се отка
зал от своето предложение 
за „тройка“, а след това до
бавил, че западните страни 
са направили „значителна 
концесия“ прихващайки иде 
ята за „кабинет, който да ра 
бсти под ръководството на 
новия генерален секретар.

Стивеноон по-нататък ка- 
.. зал, че сега е нужно да се 

донесе решение за броя на 
секретарите. 'Съгласието за 
генерален секретар е постиг 
нато, и както каза американ 
ският представител, личност 
та на бирманския делегат У 
Тант е приемлива и за 
СССР и за САЩ.

На 15 т. м. в Турция бяха 
произведени общи парламен
тарни избори. Републикан
ската народна партия на Ис- 
мет Иньоню спечели незна
чително болшинство. От 450 
места в народната скупщина 
партията на Иньоню полу
чи 184 места. Партията на 
правдата, начело- на която 
се намира генералът в пен
сия Пале получи 158 места, 
Партията на нова Турция на 
Екмер Алиджан получи 57 
места в скупщината, докато 

републиканско - селско - 
националната партия на Ос- 
ман Билюк баща 
51 места.

ЩРАУС НЕЖЕЛАН В 
НОРВЕГИЯ

Социалистическата народ
на партия на Норвегия е по
искала от правителството Да 
отмени поканата до западно- 
германския министър на от
браната Щраус да посети 
Норвегия, изтъквайки, че то 
ва посещение не е желател-Съветският съюз в скоро време 

ще изпрати трети космонавт 

в Космоса

но.
За отбелязване е. че в на- 

чалото на месеца и женската 
лига в Норвегия също е по
искала от правителството да 
откаже това посещение.

на

останаха
да бъдат снабдени с бързомет 
ни пушки и леки картечни
ци. Това оръжие — както се 
съобщава — ще може да се 
използва само с одобрение на 
комендантите на трите запад 
ни страни в града.

Преговорите за засилване 
на въоръжението на западно 
берлинската полиция започ
на градският сенат с предста 
вителите на трите запади 
страни преди няколко сед
мици и разговорите сега се 
намират в заключителна фа

Вторият съветски космо
навт Герман Титов, който се 
намира на посещение в Ру
мъния е заявил на 16 октом 
ври на една прес-конферен- 
ция; че Месецът е пряката 
цел в сегашния етап на зав
ладяването на Космоса и е 
добавил, че в скоро време чо 
век ще „донесе от Месеца 
истински камък“.

НАСЪР НАПРАВИ ВРЕМЕ
ННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА- 
РЕСОРИТЕ В ПРАВИТЕЛ

СТВОТО НА ОАР

ПРИСЪДАТА НА АЙХМАН 
ЩЕ (^ЪДЕ ПРОИЗНЕСЕНА 

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Уз(нав(а се, че присъдата 
на нацисткия злодей Адолф 
Айхман ще бъде произнесена 
едеам през първата половина

Президентът Насър 
решение някои

донесе 
членове на

правителството на ОАР, 
вен досегашните портфейли, 
временно да поемат 
бедените ресори 
ството.

ос на декември, един месец по- 
късно от насрочената дата. 
Три члена от израелския съд, 
в който се е разглеждал про 
цесът Айхман, започнаха о- 
Ще на 15 август да проучват 
1.500

и осво- 
в правител-АНГЛИЯ СТРОИ АТОМНИ 

ПОДВОДНИЦИ, КОИТО ЩЕ 
НОСЯТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

РАКЕТИ

Според това решение под
председателят Захари Мо- 
хиедин ще поеме 
стта документа, които в те

чение на процеса бяха връ
чени от държавния обвини
тел Хаузнер.

длъжно- 
министър на правосъди 

ето, министърът на 
та Ел Саед Югеф ще 
•и длъжността 
виеше

за.
Английокият министър на 

отбраната е заявил на годиш 
ната конференция на Консер 
вативната партия, че Вели
кобритания обсъжда въпроса 
за производството на подвод 
цици, които да носят ракети. 
Той е заявил че „именно е 
започнало строенето на под
водници с атомен двигател, 
които ще носят всички видо 
ве ракети“.

просвета
върши 

министър за 
образование, министъ 

рът на труда Камаледин Ри 
фат ще поеме и министерс- 
вото за социални грижи, а 
министърът за местно управ 
ление Абделмохсен Абуноур

об°с^ И ^гнистерството
!“бмужване и жилищно 

строителство.

СТУДЕНТСКИ ДЕМОНСТРА 
ЦИИ В ТОКИО

Тези дни над пет хиляди 
японски студентт/ са демон
стрирали искайки да се ану 
литра японо-американския до
говор за сигурност.

ГОЛЕМИ ВЪЗДУШНИ 
МАНЕВРИ В САЩ И КА

НАДА

На 14 т.м. над териториите 
на САЩ и Канада са били 
проведени големи маневри на 
военновъздушните
иметоСИРИЯ

връщакъЕ^Ж^сстево

на уния с Египет

сили под 
„въздушен щит две“. 

В замислена „атомна война“ 
реактивни изтребители са се 
вдигнали 
писти в

НОВИ АТЕНТАТИ В 
АЛЖИР

ВОЙНИЦИТЕ ОТ БУНДЕ
СВЕРА НА ГРАНИЦАТА 
КЪМ ДР ГЕРМАНИЯ ПО

ЛУЧАВАТ НОВО ОРЪЖИЕ
от многобройните 

Северна Америка, за 
Да пресрещнат около 200 „не 
приятелски“ 
йрез време 
ито са траяли

са ®Или спрени всички 
лети на цивилни самолети 

над териториите на САЩ и 
Канада. След :
Дено съобщение

Преди три дни е Алжир и 
Константин (алжирски градо 
ве) са експлодирали пет бом 
би, които са нанесли големи 
материални щети. В селище
то Коле е убит едни алжи
рец. Всичките атентати се 
приписват на членовете на 
ултрашката организация.

п„й^°Ред вест от Бейрут
Кмч-К°ТО правителство на

бсички работници,

бомбардировачи, 
на маневрите, ко 

дванадесет ча-

В Бон се носят слухове, че 
западноберлинската полиция, 
която е ангажирана на гра
ницата срещу Източен Бер
лин и Германската демократич 
на република, в скоро време 
ще получи ново 
Очаква се тези воешш части

си-

Аиаратчеу аиарашче . .
маневрите е Да

за изчезва-,,
баерд4оваДч№БРеаК™В№

от осем

оръжие.

сведе
които 52“ с екипаж

души.
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НАШИ ГИГАНТИ
ЕДНО НОВО ПРИЗНАНИЕ 

НА „КОЩАНА“

Железара« Смедерево
Огромните рудни богатства 

у нас и безпределните ком
плекси гори са причината, че 
в различните краища на Юго 
славия твърде отдавна се 
явила металургическата дей 
ност. Именно затова и на те
риторията на Сърбия започ 
нали да никнат такива про
мишлени обекти, които след 
време се развили в големи 
промишлени предприятия.

През 1913 година бе образу 
вано Сръбско акционерно-ру 
додобивно и леярно инду
стриално дружество „САР- 
ТИД“ СЪС задача да експло
атира железните руди и да '

IЕдна от четирите „Златни 
кошути“, най-високото приз 
нание на Белградския па
наир за най-добри текстил
ни. трикотажни, и допълни 
телни галантерийни предме 
ти, изложени на Междуна
родния панаир на облича
нето „Модата в света“, която 
се състоя в Белград, е при
съдена на обувната фабрика 
„Кощана“ във Враня.

На изложбата на текстил
на галантерия и на допълни 
телен асортимет „Златна ко
шута“ е получил един чифт 
женски обувки, произведени 
във Вранската обувна фа
брика „Кощтана".

Фабриката „Напредък" от 
Вършац, обувната фабрика 
от Дервента „Зенит од Бие- 
лина, „Пролетер“ от Белград, 
„Мира“ Зренанин и други по 
лучиха дипломи за своете о- 
бувки, е които участвуваха 
на изложбата. С това „Ко- 
щата“ още един път засвиде 
телствува качествеността и 
модерния облик на своите 
произведения.

»

на заетите работници бе на 
мален значително 
вееше от работата 
бостроителството 
тата на ковачницата.

След кризата 
че не

мана: леярната — произвеж
даща различни видове и ка- 
честБо стомани, прокатница 
та и ковачницата, в която се 
произвеждат ковани и пресо 
вани произведения: оси \за 
коли, лопати, кирки, мотики, 
носители на изолатори, кон
ски поткоеи и пр. В пред
приятието могат да се изра 
ботват още цяла редица ДРУ 
ги произведения.

и се жи-
по кора- 

и от, рабо- -
През есента 1944 година 

белградският стратегически 
Бъзел представляваше цен
тър на тежестта на немската 
отбрана на Балкана. Зарад 
това Върховният комендант 
н?. НОВ маршал Тито заповя 
да на Щаба на Първа армей
ска група от 9 октомври да 
започне с придвижването си 
към Белград по десния бряг 
на Сава. Обаче,- още утр!е 
ден, на Ю окомври издаде 
последната директива до ко
менданта на Първа армейска 
група Пеко Дапчевич за за
почване на Белградската о- 
перация:

„Най — късно до 11т. м. а 
ако имате възможност и днес 
на 10. м. твоите войскови 
части би трябвало да се сре
щнат с частите на Червената 
армия при Паланка. Велика 
Плана. Долна Рача или при 
Бързал където вчера се прех 
Еърлиха патрулните части на 
Червената армия. Едно от
деление на Червената армия 
се намира На половината от 
пътя между Крагуевац и 
Бързай като флангов защит
ник. Едно отделение се на
мира при Мала Плака. а 
централните части вероятно 
вече днес ще пристигнат на 
това място.

На това място твоите вой
скови части ще бъдат нато
варени в камиони и веднага 
ще търгнат към Белград. В 
това направление се придви
жват големи сили на Тол
бухин подкрепени с един тан 
кови корпус. Една твоя ди
визия трябЕа на всяка цена 
да отбранява комуникацията 
Крагуевац — Топола. Изпра
щайте бързо патрулни части 
напред за връзка с Червена
та армия. Тия операции са 
споразумение с Толбухин с 
когото имам тесни връзки. 
Политически е важно, а това 
е и мое желание нашите час 
ти първи да влезнат в Бел
град.”

Нд 10 октомври в района 
на Велика Плана Първа ар
мейска група на НОВЮ се 
срещна с боевите части ца 
съветския Трети украински 
фронт, който след избиване 
на югославско — българска
та граница започнал ожесто
чена офанзива към Белград. 
С това немските части бяха 
разделени на два дяла: север 
но от линията Петровац — 
Белика плана, Младеновац - 
Обреновац бе армейската 
група „фелбер”, а южно ос
таналите части под ведомст 
вото на щаба на 34 армей
ски корпус.

На 13 октомври нашите ча
сти достигнаха Чукарица и 
Жарково. През това време е 
освободен Обреновац, след 
това Топола и Младеновац. 
През 14 октомври продължи 
настъплението към Белград. 
Първа пролетарска бригада 
превзе Банички р.ис. а Пета 
дивизия Мали мокри луг.

Директно нападение на Бел 
град започна на 14 октомври 
след обед. След петчасовта 
борба бе разби 
отпор на Баници и Дедине, 
но ггри Аутокоманда. Дели- 
грлдеката улица и Каоаджор 
джевата градина немците у- 
пормто се отбраняваха. Все

пак на 15 октомври сутрин
та, нашите и съветски части 
достигнаха Славия. До на
вечерието на същия ден про- 
летарите нахлуха в сградата 
на Народното събрание и аз- 
еха Стария дворец.

Шеста пролетарска диви
зия същевременно достигна 
до Топчидер и „Мостар" и 
Неманина улица, докато час
ти от Пета дивизия и части 
от съветската армия дости
гнаха преко Карабурма до 
Железо—пътната гара Ду
нав а през тогвашната ули
ца Крал Александър (сега 
булевард Революция до .Тех 
ническия факулет...

Докато нашите и съветски

стана ясно, 
съществуват особени

перспективи 
ЩНо производство 
и локомотиви, защото дър
жавата по това време започ 
на да строи собствени вагоно 
строителни работилници. По 
тия

за по-нататъ- 
на вагони

причини 
собственици 
решиха да се издигнат нови 
постройки и уреди за мета- 
лургически. съоръжения. Тъй

тогавашните 
на „САРТИД“

СМЕДЕРЕВО Е ИЗВЕСТНО 
И В ЧУЖБИНА

Произведенията в тази Фа 
брика са търсени и в чужби

Нов мггазин 
в Клисура

части Еодеха улични сраже
ния в Белград, силна немска 
формация (една планинска 
дивизия, два полка „Бран- 
дембург” бойна група ,,Бит- 
ман” и дял от 3 полицейски 
полк) настъпи от Смедерево 
с намерение да влезе в Бел
град. Немците заеха Гроцка

Преди известно време нуж
дите наложиха кооперацията 
да отвори магазин и в маха
ла Дражина. От начало съще 
ствуваше съмнемие, че той 
няма да бъде рентабилен, но 
по-късно практиката показа 
обратно. Временно магазинът 
бе поместен в частна къща, 
за което кооперацията плаща 
скъпо, а помещението не е 
хигиенично.

Кооперацията обезпечи 
средства за построяване на 
магазин. Тя закупи една къ
ща за 240.000 динара, пресе
ли я и построи хигиеничен 
магазин с три помещения. за 
строежа на този магазин ко
операцията изразходва око
ло 500.000 динара.Той е вече 
готов и тези дни ще бъде от
крит и хубаво обзаведен.

За построяването на мага
зина оссбено се заложи мал
кият колектив от кГоштера- 
цията. Той устрои и няколко 
трудодни и със собствения 
камион прекара строителния 
материал и пр.

и застрашиха нашите части 
, като вършиха нападение на 

Еел1-рад. Върховният комен
дант взе решение Вгора про
летарска бригада и две бри
гади от пета дивизия, да за
държа немците. Край Бел
град при Цветковата кръчма, 
Кснярник и Велики Влачар 
разгромени бяхя три: силни 
немоки колони които се опи
таха да влезнат в града и Нем 
ците се не отказаха от сво
ите намерения да се съедин
ят силите които отбраняваха 
Белград. Те решиха да на
правят пробив в направлени 
ето Авала-Топчидер и по-на 
татък към запад, В района на 
Авала дойде до ожесточени 
сражения. На 18 октомври 
вечерта немците бяха стег
нати между Авала, Бърчима 
и Зуца, където претърпяха 
загуби с около 4.000 мъртви 
и пленени. През 19 октомври 
ликвидираха се последните 
немски части в района на А- 
вала.

С помощта на младежта и 
гражданството на Белград, 
през това време станаха улич 
ни сражения в нашия главен 
град. Първа пролетарска бри 
гада а на 16 октомври дос
тигна до Народния театър, а 
трета пролетарска бригада 
превзе Електрическата цен
трала и Първа мъжка гим
назия в 
Частите на Първа и Шеста 
пролетарска дивизия съвме
стно с войсковите части на 
Червената армия заеха Ал
бания хотел „Москва”, Ми
нистерството на съобщенията 
и Железопътната гара (пос- 
леднте немски опорни точки 

■ в града) През нощта неприя 
телят отстъпи през Сава и 
следващия ден на 20 октом
ври бе превзет Калемегдан и 
моста на Сава. Белград бе 
освободен.

С свобЪжденито на Бел
град и цяла Сърбия Народ- 
осЕОбодителната войска на 
‘Югославия полу)чи сигурен 
тил, който служеше като из
точник на човешки и матери 
ални резерви които бяха нутц 
ни за по-нататъшното водене 
на войната.

Смедерево

като бяха свързани с румънна, заради качеството и раз- 
ски капитал те набавиха ста 
ри съоръжения от Румъния 
и през 1933 година Започна 
производството на финна ла 

тогава много тър-

произвежда артикули и по-, 
луфабрикати на черната ме
талургия.

Първата световна война 
предизвика застой в осъще
ствяването на това начина
ние, обаче наскоро след во 
йната бяха построени първи 
те индустриални обекти в 
СмедереЕО, на брега на Дуна

новидностата им. Особено вни
мание се отделя на качество 
то. Цехът 'за технически кон 
трол във фабриката е снаб
ден с най-съвършени съоръ 
жения за механически и хи
мически изследвания на ма
териала. Кат'о към това 
прибавим около стотина внео 
ко квалифицирани и квалифи 
цирани лица, които работят 
тук. тогава е ясно защо ка
чеството на артикуливпе на 
тази фабрика е изразително 
високо.

Предприятието има широ
ки търговски връзки с мно
го страни. През по-последни

С. И.
марина, 
сен артикул. Повечето спе
циалисти и квалифицирани 
работници бяха доведени от 
чужбина, а суроЕа стомана, 
във еид на полуфабрикати, 
се купуваше в Белгия, Румъ 
ния, Чехия и пр. През 1937 го 
дина бе пусната в действие 
и прокатница. а след това за 
почна да работи и една Си- 
мен-Мартинова пещ. Тъй ка 
то имаше огромни печалби, 
тя бързо можа ла набави но
ви съоръжения и полуфабри 
кати.

Пример за похвала
Бригадата на Борис Стан

чев и Русим Г ацев от пред
приятие „Механик" през пос
ледните няколко месеца от
чита все по-големи успехи. 
С произведения за широко 
потребление, които произвеж 
Да предприятието същата 
бригада успя да прехвърли 
производството и с над 180°/о 
С това работниците увелича
ха почти двойно месечните 
си принадлежности. Тия ус
пехи са постигнати благода
рение па добрата организа
ция в бригадата и съвестното 
и всестранно залягане ка вси 
чки работници. Тяхната оме- 
ка ежедневно прехвърля пла 
на и увеличава производство 
то, а с това и личните дохо
ди на работниците. За пох
вала са двамата бригадири, 
които организираха работата 
така. че трудът на работни
ците да бъде продукт|нвен. 
Обаче, всичко това би било 
напразно, ако не е съвестно
то изпълнение на работни
ците. Затова и те заслужават 
по-голяма похвала.

ва.
1921 година се счита за на

чална година на индустри
алното производство в днеш
ната „Железера“ в Смедере
во. Отначало производстве
ната дейност на това пред
приятие нямаше металурги- 
чески характер, зощото основ 
ната работа бе изработка на 
различни конструкции, осо
бено за мостове и подобно. 
Първият забележителен под 
виг на това предприятие е 
бил изработката на подстъп 
ния дял на Белградската же 
лезопътна гара.

Оше през 1924 година пред 
приятието започна с поправ
ки на товарни и пътнически- 
вагони. а след това и на ло 
комотиви, което наложи да 
се построи ковачница за из 
работка на части за вагони 
и локомотиви. С времето ко
вачницата започна да произ 
вежда и артикули за широ
ко потребление, особено за 
селското стопанство, минна
та промишленст и ЖП съоб 
щенията. Най-масово обаче 
се произвеждаха лопати, кир 
ки, мотики, триони и пр.

Душанова улица.

те три години произведения
та на тази фабрика са изна
сяни в България, Румъния, 
Гърция, Турция, Сирия, Ли
ван, Египет, Т.унис, Чили, 
Бирма. Индия и други стра
ни. Не малък брой страни 
пскрай споменатите са заин
тересовани за произведения
та. Обаче зарад заетостта на 
мощностите не можа да се 
удовлетвори на исканията на 
тези страни. По-нататъшни
те инвестирания и увелича
ване на производството ще 
допринесат още .поБечс за на 
предъка иа смедереЕСката 
„Железара“.

ВТОРАТА СВЕТОВНА 
ВОЙНА

В такова състояние фабри 
ката дочака Втората светов
на война, през която не се 
предприеха никакви подобре 
ния. През войната ебаче не 
бяха причинени по-големи ще 
ти на фабриката и след ос
вобождението тя започва с 
производството. В скоро вре
ме „САРТИД“ бе национали 
зиран и задочна да работи 
под името „Железара“ Смеде 
рево. 1950 година фабриката 
бе предадена и?, управление 
на трудовия колектив.

След военния период бе по 
строена още една Сименс- 
Мартинова пещ и извърше
ни реконструкции, особено в 
стоманолеярната и прокатни 
цата, с цел да се увеличи 
производството. Най-значи
телна беше 1954 година, ко- 
гато в предприятието бе по
строена нова електрическа 
пещ за производство на ле
гиране стомана, и една нова 
механизирана прокатница.

За да се подобрят трудови 
те условия бяха инвестирани 
значителни средства за обек 
ти на културно-битовото рав 
нище.

немския

За Сърбия освобождение
то на Белград е имало осо
бено значение . В главният 
град на 9 ноември 1944 го
дина се състоя първото за
седание на Антифашисткото 
вече на Сърбия, а няколко 
дни по-късно конференция 

Народоосвободител тия 
фронт и Първият конгрес на 
Обединения съюз на антифа
шистката младеж на Сър
бия. Тия организации орек- 
тираха своята работа за да
ване помощ на фронта и въ
зобновяване на унищоженото 
стопанство. Гражданите на 
Белград бяха първи в на
преженията да дадат помощ: 
на бойците от фронта и да 
педготвят сеоя град за - нор
мален живот.

Белград изцели тежките 
военни рани и тръгна по 
пътя към възобновяване, за 
да може от година в година, 
чествувайки празника на 

освобождението, да отчете 
нови успехи в соцналиетиче 
ското строителство.

С. Н.М. Петкович
ПЪРВО ПРОНИКВАНЕ 

В ЧУЖБИНА

От 1929 година „САРТИД“ 
построи значителен брой го
леми обекти, между които 
конструкциите за вагоностро 
ителните заводи в Смедере
во и Кралево. Едновременно 
се работеше и в чужбина (из 
работка на конструкции за 
магазини на пристанището 
в Солун), както и поправка 
на шлепове и- друти плавател 
ни съдове за речното корабо 
плаване. По това време фа
бриката успя да построи и 
един речен параход. Тази фа 
брика е изработвала и военни 
материали и от там е изве
стно, че в това предприятие 
са правени и бомби. С оглед 
на голямото търсене и на зна
чителен брой поръчки, пред 
приятието се разви до така
ва степен, че в него бяха за
ети около хиляда работници.

В годините иа кризите от 
1929 до 1931 година фабрика 
та ограничи производството 
в значителна степен. Броят

о В И
обувки в »Т р у д«

на

себе- жба с „Шевро“ в Ниш, „Реф 
леке“ в Белград, „Юговинил 
в Сплит и пр. Не 
са заинтересувани за 
произведения и самите дими 
тровградчани, които се снаб 
дяват с обувки главно от

борбата за снижение 
стойността на продукцията се 
нареждат на първо място и 
които благодарение на изве-

Обущарската кооперация 
„Труд“ в този сезон произ
вежда нови модели мъжки 
и дамски обувки, пресовани 
и с вулканизирани подметки 
Не изостават в производство 
то на „Труд“ и детски пре
совани обувки макар такива 
малки предприятия да избя 
гват производството им. Не
що повече -цената на детски 
те обувки се движи от 1300 
до 1600 динара. Не много ви
сока цена имат и дамските 
обувки до 1900 динара, дока 
то мъжките възлизат на 3000 
до 4000 динара.

„Труд“ принадлежи към 
ония предприятия, които в

по-малко 
тези„ЖЕЛЕЗАРАТА“ ДНЕС

стна икономия имат възмо 
жност да продават произведе 
нията си на значително по- 
ниски цени. Основното обаче 
което привлича купувачите 
е качеството на артикулите 
и затова произведенията на 
„Труд" вече са из е сетни на 
белградчани, скопянци, спли 
тчани и в редица други ме
ста, чиято търговска мрежа 
купува произведенията на 
„Труд“.

Понастоящем „Труд“ е 
сключил договори за прода-

Изграждането на Смедерев 
ската ..Железара“ не е окон 
чано. Според генералния про
ектоплан трябва да бъдат по 
строени нови мощности във 
производство на чугун, сто 
мана и прокат и също така 
да се разширят и модериизи 
рат ковачницата и леярната.

В предприятието днес рабо 
тят: стоманолеярната сгьс 
Сименс-Мартинови електри
чески пещи, които произвеж 
дат необходимата сурова сто

тази кооперация. 
Обаче производството на 

нови обувки не бива да бъде 
причината за забавяне 
другите видове услуги-сла- 
гане на подметки, кръпаж 
и друго, защото „Труд“ е

на

единственото предприятие, 
което може и трябва да из
вършава тези услуги.

С Н.
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Благоусшройсшвени 

акции в Клисура
СЪСТОЯНИЕТО НА ДОМОВЕТЕ 

НА КУЛТУРАТА
събра- вършването на училището в 

Драинци.
Населението от целия край 

се отзова масово в тези ак
ции с ентусиазъм пристъпи 
към работа. Всеки бърза въз 
можно
своето задължение и обекта 
по-скор.о да се построи.

С. Игнятов

тъчпо старание за дейността 
на коопсративпите домове.

Икономическата мощ па ко 
операциите е значително па- 
раогнала. Дпео те 
организатори на земеделско
то производство. Строят се 
нови кооперативни помеще
ния овчарници, които често 
пъти изглеждат по-добре от 
тези домове, които се постро 
нха преди десетина години. 
Затова въпросът трябва да 
бъде разрешен. Новият Съюз 
па кооперативните и култур- 
пи домове трябва да започне 
своята дейност при по-благо 
приятни условия. Б. Н.

Миналата година 
нията на избирателите и об
щинският отбор на Власин- 

Округлица гласуваха

знае кой о селото трябва да 
се грижи за кооперативния

Общсствепитс организации 
ие намериха сили да изкарат 
докрай работите около довър 
шваисто на домовете. Затова 
тези огромни сгради, о голе- 

салоии, хубави

Околийокият отбор на КУл 
турио-просветпата общност в 
Ниш предприе една важна 
г.адача-създавапо па Съюз па 
културните и кооперативни 
домове в околията. Когато се 
има предвид ролята на кул- 
турпите и кооперативни до
мове за по-иататъшпото кул 
турио развитие и сегашното 
им лошо състояпие, не може 
да се отрече, чо топа е за-

дом.
ска
по Ю трудодни, предназна- 

изграждането на
Затова се палага да се на

прави един по-ссриозсп ана
лиз за състоянието иа коопс 
ративпите домове в община
та, в момента когато Култур 
ко-просвстпата общпост иска 
да създаде съюз, 
бъдеще ще се грижа за ра
ботата на кооперативните и

стават и
чени за 
пътя около Влаоинското езе
ро. Обаче поради недостиг 
иа технически и материални 
средства пътят не бе завър
шен. Затова се взе решение 
самооблагането да се изпол-

ми и светли 
стаи за читални и други но-

по-рано да изпълни
мещения остапаха неизпол
зваеми. Някои сгради (Брай 
ковци) остапаха педовърше- 
ин и .преди да се отпорят за 
почиаха да се разпадат. О-

който в

В БОСИЛЕГРАД ИЗБРАНО 
РЪКОВОДСТВО НА „ГОРА- 

НИТЕ”

зва за местни нужди по села
та.

Местната организация 
района Клисура веднага при
стъпи към реализация на са
мооблагането. След като се 
изработи план за работа иа 
едно общо съвещание на ръ
ководствата на всички по-

от

Неотдавна в Босилеградско 
бе образувана така нарече
ната организация 
която има за задача да пола 
га грижи за развитието на 
горското стопанство — да по 
дига нови млади гори, да се 
бори против небрежното от-

Горани,

Димитровград
литически и масови органи
зации, бяха устроени и гласо
ви събрания на ССРН, на ко
ито хората потвърдиха или " ношение към вече повдгина 

пр(здл ождтгИето

И ТАЗИ ГОДИНА 
ГОЛЯМ БРОЙ 

КРЪВОДАРИТЕЛ И допълниха 
на ръководствата.

Според този план на първо 
място дойде 
на амбулатория в с. Клисура, 
за което са запланувани 6.700 
трудодни. На второ място се 
намира изграждането на учи 
лищна сграда в с. Костър- 
шовци. За нея са запланува
ни 3.600 трудодни. На трето

те по изкуствен или естеств 
ен начин гори. За председа
тел на организацията Гора
ни е избран Славчо Сотиров 
председател на общинският 
отбор на ССРН, а за секре
тар инж. Драган Мицов.

На първата си среща ръко 
водство разгледа предстоя- 
щитие задачи по есенното 
залесяване. То взе решение 
във всички села да се обра
зуват бригади на гораните, 
които да започнат с работа 
от 15 т.м. От страна на ня
кои членове бе изтъкнато, че 
в тазесенното залесяване тр 
ябва повече да се обърне вни 
мание на качевството на рабо 
тата, отколкото по-рано. Ще 
бъде изработено и специал
но преходно знаме, което ще 
бъде предадено на онази бри 
гада, която покаже най-до
бър резултат.

За всички тези начинания 
организацията на Гораните 
има свои материални сред
ства — 327.000 динара, полу 
чени като награда за рабо
тата в миналогодишното зал 
есяване.

Червеният кръст в Дими- 
съвместно със За-тровград 

вода за транефузия на кръв 
от Белград организира и тая 
година доброволно даване на 
кръв от страна иа граждан 
ството. И тая година отзивът 
беше голям. От 1955 година,

построяването

когато за пръв път се орга
низира кръводаряването Ди
митровград беше в това от
ношение иа пръво място в 
Сърбия. През 1958 в Дими
тровград имаше 600 кпъвода 
рители, 1960 година 214, а 
тази година дадоха кръв 174 
души. Според броя на насе
лението Димитровград и тая 
година заема първо място в 
Сърбия.

Нужно е да се изтъкне, че 
тая година най-добри резул 
тати постигнаха работниците 
от фабриката за производ
ство на гуменни технически 
стоки. 78 работника от този 
колектив дадоха доброволно 
кръв. Също така масово се 
отзоваха и колективите на 
„Свобода“, „Циле“ и „Брат 
ство“.

Димитровград вече има 12 
кръводарители, които са да- 
ли кръв за пети път и които 
ще получат сребърни значки. 
Подобни признания ще полу 
чат и някои трудови колек
тиви в града.

място е поправката на пътя 
Клисура 
т. е. Округлица. за което са 
запланувани 1.700 трудодни. 
В с. Драинци се предвижда 
част от самооблагането да. се 
израходва за довършаването 
на училищната сграда - с 800

Вл адичин хан

Домът на културата в Димитровград

дача от първостепенпо зпаче 
пие за всички пи.

В Димитровградско има де
сетина кооперативни домове 
и един Дом на културата в 
града. В периода от 1948-1952 
година се вложиха зпачител 
ни материални средства за 
тяхното изграждане. Нлкъде 
селяните строяха кооператив 
пите домове чрез самообла
гане. По топ начин Гоин дол, 
Лукавица, Т. Одоровци, Пър 
топопинци, Д. Невля и други 
места получиха по една ре
презентативна сграда в село 
то- — кооперативен дом. Но 
за съжаление тези домове не 
можаха да отговорят напъл 
но на своето предназначение.

громни средства се хвърлиха 
а не се завършиха работите. 
В някои села се довършиха 
първоначално само по едпа- 
две стаи за кооператишгая 
магазнп, а останалите поме- 
щепня чакаха с години. Но 
и там, гсъдето сградите бяха 
напълно довършени, липсва 
шс оная страна, която да оп 
равдае името КУЛТУРЕН 
дом. Салоните и другите по
мещения оставаха със седми 
ци непочистени. Портретите 
и останалия инвентар обикно 
вспо са потъпали в прах, счу 
пени столове, безредие по 
помещенията тева е общата 
картипа в тези ,,културни“ 
помещения. Често пъти пе се

културпи домове.
Тая важпа задача пе може 

да разреши само едпа обще
ствено-политическа оргаииза 
ция. Нужни са и материални 
средства за поправки иа пя- 
кои домове, за да се предот
врати пропадането па вече 
изразходваните средства. Кой 
ще бъде стопанин па тези 
домове, кой що се грижи за 
тяхпата дейност в селото? 
Обикповено обществено — 
политическите организации, 
на които са нужни коопера
тивните домове нямат достат 
ъчно средства да ги поддър
жат. Местните дооперации и 
Съюзът на земеделските ко
операции не проявяват доста

трудодни. Най-малка част от 
самооблагането Ще бъде из
разходвана за построяване на 
ученическа кухня и магазин 
в с. Клисура.

Така изработеният план да 
де бъзможност правилно и 
равномерно да се разпредели 
работната сила и едновремен 
но да работят всички села 
и махали, използвайки хуба 
вата суха есен.

За сега най-добре върви 
строежът на амбулаторията 
в Клисура, на училището в 
Ксстрошовци и донякъде доИван Дашггков С. Е.

Яо смуитя мг мароумота реЬалмция

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НИШ
ят щаб на Сърбия, имайкичин да се откъснат немски-накапитулациятаСлед
'предвид настъплениетоте части на територията навлизането на наБългария и
българската танкова брига-Враня, Лесковац и Ниш.войски на юго-съветските
да, което бе предвидено поСпоред плана за освобож-славска територия военните
плана,дението на Ниш е трябвало даде нареждане заИзточна Сърбияоперации в

да действуват следните час- настъпление на нашите час-измениха.ссзначително
до Барбешка река. Потити: II пролетарска дивизияКъм края иа септември в

тоя начин нашите части сеот Ястребац към Сталач ина Южна Моравадолината
придвижиха на 15 км. южноНиш; 24 сръбска дивизия оти Нишава вече нямаше нем-
и 9 км. западно от гр. Ниш.части. По Мрамор, Долевац да извър-ски оперативни

По същото време се во-време на VII СС немска нападение на Ниш отшитова деха ожесточени сражениядивизия (без 14 полк) бе на- запад; 46 сръбска дивизия
около Враня и Бело поле заотбранява Ниш и конна дивизия от Враняложено да затварянето на пътя на гер-към Ниш; 45 сръбска диви-и моравската долина, та нем 

от Групата „Е1’ 
се изтеглят от Ма- 
Имайки

'■ ~ У\ —Уманските армии от Македо-зия с 8 бригада да завземеските час™ мия и Гърция. На 8 октом
ври немците заеха Враня, а

Долевац; 22 сръбска диви
зия с I царибродска, I вла- 
сотиначка и 26 бригада на 
46 сръбска дивизия да дей
ствува през Бабичка гора и 
Селичевица към Ниш.

Втора българска армия с 
'6 дивизия е трябвало да 
отблъсва фронтално немци
те от към Бела Паланка към 
Ниш, а с 9 дивизия от Пи
рот към Кална, Свърлиг и 
Ниш.

Операциите за освобожде
нието на Ниш започнаха на

Парад на нашите войсковиармия да 
кедония. 
опсаността от това изтегля
не Главният щаб на НОВ и

части в освободения Нишпредвид
след два дни нашите часта 
успяха повторно да освобо
дят Враня, а през ноща 12 
и 13 октомври немците на
пуснаха и Бело поле.

Втора българска армия 
обаче не постигна никакви 
резултати, затова от Щаба 
на III украински фронт бе 
заповядано II българска ар
мия по-активно да се анга
жира за освобождението на 
Ниш. На 11 октовмри бъл
гарските части се намираха 
32 до 35 км. източно от Ниш, 
а сръбските дивизии бяха 
близко до града и това по-

напредване на българската 
армия.

Изразително слаба

оттеглят от външната отбра 
на на Ниш. . (Архив 7,047 
1.К182)

В 16 часа на 14 октомври 
Ниш бе освободен 

Немските
напълно, 

части се оттеглиПОЮ на Сърбия на 6 октом 
издаде заповед на Ща-

актив-
ност проявяваше 4 българ
ска дивизия. За тия действия 
можем да съдим от един до- 
клад на Щаба на XIII корпус 
от 13 октомври 1944, където 
се дават следните заключе
ния за дейността на 4 и 6 
българска дивизия:

„•.. 4 българска 
която

След това българската ар 
мия получи нареждане 
завземе Ниш на 13 
обаче слабото й

ври
ба на XIII корпус да осво-

ха на запад от града и бяха 
напълно разбити при Меро 
шинската височина. Все пак 
4.000

дабоди Ниш.
октомври 

напредване 
на немци-

Планът за освобождението 
на Ниш бе направен в Щаба 
па XIII корпус, съвместно 

на II българска 
девети

души германски вой
ници успяха да се оттеглят 
през Ястребац към Кралево.

Така Нишката операция бе 
завършена с известно 
снение, вследствие слабата 
активност на II бъгарска ар
мия, която в числено и ма
териално отношение превъз 
хождаше немците в тоя рай 
о*1. Операциите около ликви 
дирането на немците в райо 
на на Ниш и освобождението 
на града трябваше по плана 
да се завършат, когато съвет 
ките части достигнат до В. 
Плана, обаче те се завърши 
ха> когато Червената армия 
и нашите часта започнаха 
боевете при Чукарица за о- 
свобождението на Белград. 

(По материали на Военния 
институт на Югославската

даде възможност 
те да се отеглят към Проку- 
пие. Немците от Групата „Е“ 
армия се вече бяха

Щаба
армия, която след 
септември 
власт на

закъ
ориенти 

рали за отегляне към Косово 
през Ибърската 

По същото

и идването на 
Отечествения 
военни дей-

дивизия, 
къме настъпвала 

Ниш, дясно от долина.8 октомври.
Същия ден започнаха сра

женията във всички опера-

нашата 22фронт започна 
ствия срещу немските части 
в Източна Сърбия. При из- 
готвянето на плана за съв-

време, 223 съв 
и 45 сръбска

дивизия в направление Рав
на дубрава—Гаджин

етска дивизия 
дивизияхан, за- имаха значителниционни зони. За няколко 

днн II българска армия освен 
локални не постигна по-зна 

Нашите

остана в напредването и с 
това попречи на нашето 
стъпление и не беше

успехи и 
север. На 14 
часа Ю бригада

застрашиха Ниш от 
октомври в 13

ложение затрудняваше съв
местните действия, предвиде 
ни според плана за освобож 
дението на Ниш. Заради то- 

в дей
ствията, Главният щаб на 
Сърбия бе принуден да 
прави интервенция в бъл
гарския щаб поради слабото

действие на нашитеместно
и български войски присъ-

на- 
от ни- 

направ- влезе в Ниш 
страна. По

и представители 
Тоя

успехи.
часта действуващи ст юг има 
ха по-големи успехи. Те ус
пяха да освободят Власо- 
тинци на 10 октомври и Ле
сковац на 11 октомври. След

чителни каква полза в това 
ление. 6 българска

ствуваха
от югоисточната 
късно в Нишна Червената армия, 

план бе наречен Нишка опе- 
Според него трябва-

дивизия, 
кеято настъпва от източната 
страна през Нишка баня към 
Ниш се

к влязаха 12, 26,
8,23 бригада, Първа царибро 
Дека бригада, 223

ва несъответствие
рация. 
ше да
района Враня—Буяновац и 

Сталач, та по тоя на-

се спрат немците в на- съветска 
север и 6 българ 

°т изток. Сра- 
започнаха

сражава добре и 
нейното, сътрудничество на
прави доста немците

Дивизия от
ска дивизия 
лсенията

тези военни успехи Главни-към да се народна армия)
Богдан НИКОЛОВв града.

)



БРАТСТВО

В

ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ 

ОТ ПЪРВОТО ЗАЛЕСЯВАШ; 

В БОСИЛЕГРАДСКО
Първото изкуствено

Наш репортаж

БОЖИЦА В ТАЗИ 

СУХА ЕСЕНзале
сяване в Босилеградско било 
направено през 1896 
в село Райчиловци, 
постта „Голема бара“.

днес има дървета високи над 
26 метра, чиято' средна дебе 
лина достига, над 40 см. По 
качеството си тези дървета 
са отличен дървен материал, 
който в Босилеград се прода
ва по 17.000 
ки метър.

поле от страшните пороища, 
които заплашвали да унищо 
жат всички площи, годни за 
обработване. Старите хора и 
днес си спомнят за пустоша 
под селото и край реката пре 
ди залесяването. На това мя
сто днес са отлични плодо
родни ниви и пространни ли 
вади.

„Ако не беха горе борове
те, доле край реката немаше 
нищо да остане“

година 
в мест-

Тази есен не е като други
те сезони. Тази есен е суха 
пролет, която заплашва. Стя 
га селяшки сърца. Морни зе 
меделци всяка сутрин погле 
ждат в небето и търсят о- 
блак. Когато слънцето захо
жда дирят облак да го видят 
Да се „удави“ и да започне 
тих есенен дъжд, дребен, про 
дължителен,
Слушат дали петлите вечер
но време ще пеят, в което 
търсят ггредвестие на промя 
на на времето.

Така е по другите босиле- 
градски села. В Божица по- 
малко чакат дъжд. Тяхната 
трапеза не зависи •толкова 
от дъжда. Те не живеят са
мо от земеделие.

— Божица ... Белград, мал 
ка разлика — казват някои.

Тя заема толкова простран 
стео. колкото и Белград, раз 
простряла се на широко ,по 
баири и хълмове. Божичани 
строят Белград, божичани 
строят Божица.

Едва ли има къща, от коя 
• то няма майстори-строители, 

които носят славата на свое-

в пощата. Тук са регистри 
рани 144, а вероятно има над 
200.

— Отивах във Враня и от
там донесох цел човал пипер.

— От Хан донесох фасул.
— От Сурдулица домати.
— Грозде още не сме виж

дали.
И не само заленчукови про 

дукти липсват на хората. Не 
са снабдени и с онова; което 
Божица произвежда. От нея 
се изнася добитък — агнета, 
овце, говеда. Колят го в Сур
дулица, във Владичин Хан, 
Враня/ . . Божичани доиаст

на мя
стото на някогашните опусто
шени ниби, подложени на е- динара кубичес-

розия. Навършават 65 годи- Търсим автобус!

В Божица дневно спират 
два от1четири автобуса 

Владичин хан и два от Боси 
леград. Спират и донасят но
вини от Скопие, Белград, 
Ниш. Но за божичани това 

достатъчно. Всяка су
трин и всеки обед на спир-

напоителен.
казват

старите хората, които помнят 
първото залесяване.

не е

ВороЕата гора от първото 
залесяване дава отлична гле 
дка на околността на Босетле 
гРаД и Райчиловци.

О. Евтимов

Пожар
в Босилеград

Стрсеж
На 1 октомври т. г. около 

пладне босилеградските гро
бища пламнаха в пожар. Про 
странството от около 10 дека 
Ра покрито с гъста суха тре 

бе пламнало — гореше 
тревата, кръстовете, огради
те на гробове и дърветата.

Сирената на Доброволното 
противпожарно дружество да 
Де знак за. тревога. За късо 
време на мястото на пожара 
имаше повече от 100 души. 
Благодарение на пожертвова 
нието на хората пожарът бе 
локализиран и не му позво
лиха Да обхване плевните и 
къщите на Босилеград, не му 
позволиха да обхване и гора 
та в Риоовица.

По всички личи, че пожа
рът е предизвикан от някои

то село по цялата страна. 
Църнотравци, клисурци, бо- 

прочутимайсто- ката чакат пътници за Вла
дичин хан и нататък . . , Че
сто няма места. Автобусите 
се напълнят от Босилеград 
до Божица. Хората чакат по 
ден-два.

— Поискахме от Транспорт 
ното предлиятие „Бесна ко
била“ да пусне кола за Божи 
ца —- Владичин хан — казва 
Любен Величков, огборник в 
околийкия отбор на Вранска 
околия. — Ако те не могат 
или не искат, ще повикам 
предприятието от Сурдули-

месо оттам. Може би своетожичани 
ри. Търсени майстори навея 
къде. За разлика от другите, 
божичани държат 
Белград Много от тях 
строят къщи и здания само 
за другите. Строят и за себе 

гадат и свои

месо купуват в Сурдулица, 
Хан, Враня.

Някой от I матажпк рит ' 
бил додарал над 300 кг пи
пер. Отишъл „под ръка“. На 
някои го продавал по 30 дин. 
килограм, на други по 50 дин. 
Но хората и на това не обръ 
щали внимание. Стига да и- 
ма достатъчно.

главно
ва, не

си. Мнозина
къщи в Белград.

Тук са жените, децата и из 
немощели старци. Другите са 
на строежите — /^майстори. 
Под опитната им ръка изра
стват нови постройки. На 
спестовните им книжки су
мата се увеличава.

— Божичани не работят за 
низки надници — казва един 
от преподавателите в основ
ното училище. — Те и 
не работят за надници изпод 
1.500 динара. Нашите занла-

— Сега кооперацията има 
с какво да донася продукти, 
но нещо се мръщят. Казват, 
че нямали сметка от зален 
чука — казва един член на 
кооперативния съвет.

Отборниците и местната 
организация поискали от ком 
петентните да разрешат и то 
зи проблем. Божичани не пе
стят на нищо, защото зара
ботват повече от обикнове
ния наш гражданин. Имат 
достатъчно материални сред 
ства за хубав, модерен жи
вот.

ца.
Събранията на избиратели 

те и местната организация 
поставили това като належа 
ща задача пред своите пред 
ставители в общинския от
бор на Власинска Округлица 
и в околийския отбор. "Божи 
ца има повече пътници, от- 
колкото могат да приемат ав 
тобусите, които минават през 
нея.

Част от високата борова гора, засадена 1896 е. ""
тук

у- ■
ни от как в_ Босилеградско 
човекът започнал съзнател
ната си борба против водна 
та стихия и нейната опусто 
шителна дейност.

В първата борова гора, по 
садена от човешка ръка,

Това първо залесяване би
ло от голямо значение както 

по-нататъшното горско 
стопанство в този край, така 
и за борбата против ерозия

та не значат нищо срещу тях 
ната заработка: •" ’

— Божица не Оскъдева за 
пари — допълва друг.

Наистина Божица е бога
та. И то благодарение на тру 
Да на божичани, на майстор 
етвото им. на способността 
им. По махалите 
нови къщи. Покрити само 
със цигли. Махали цели се
ла: Златанова. Деянова, Ко- 
дина, Дедичина ... малки се- 
ла. А долу под планината, 
там гдето е изворът на Дра
говищица, на припек е маха 
лата Център или както я о- 
ще наричат „Мали Лондон“, 
все още достойствена, но мал

за

жени, които палили свещи 
този ден, или от деца които 
се играели в гробищата

та. Божичани искат да се раз 
положат, да седнат и спокой 
но да пътуват, както пътуват 
онези от Босилеград, Лиси- 
на...

Студената зима наближа
ва. Тогава повечето от стро
ителите ще се завърнат по 
своите домове. Това е за тях 
почивка. Само докато мине 
острия мраз. Божица тогава 
живее с нов ритъм. Строи 
и се весели. По цяла нощ се 

.весели. Малката кръчма ще 
1бъде препълнена от посегги- 
1тели, а сега е унила.
| Мил е Присойскж

С това залесяване било за
щитено цялото райчиловско От. От.

почти все

ЗЕМ. КООПЕРАЦИЯ »БОРОВО« Село с градски проблеми

Повече внимание на фуража — Не само автубусът ни за 
дава грижи — казва Влади
мир Харизанов, секретар на 
първичната организация на 
Съюза на комунистите. — 
Божица е село, но има „град

\

Миналата година земедел
ската кооперация построи го 
лям модерен овчарник, с мощ 
ност 600 броя овце.

Тая година построи жили 
ща за овчарите и помещения 
за преработка на млякото. За 
тези строежи кооперацията 
изразходва сума от 400.000 
дин., а за водопоя 160.000 ди 
нара. Този водопой служи на 
кооперацията, а също и на 
цялото село.

С насока си към животнов 
ъдството кооперацията пре- 
орентира и производството 
и на земеделските култури. 
За прехраната на добитъка 
е нужен фураж, треви, които 
ще могат да се запазят и 
през зимата. Затова се започ 
на със засяването на детели-1

Легнало в скалиста, пясъ- 
клива местност, с високо над 
морско равнище Боровското 
поле доскоро се считаше за 
нешгодородно и реколтата 
всякога зависеше от волята 
на природата.

Обаче от 1858 година боров 
ската кооперация пристъпи 
към нов начин на работа. И- 
менно изпита възможността 
за преорентиравкз в произ
водството. Наблегна върху 
животновъдството и постиг
на извънредни резултати. 
Днес приходите от тоя клон 
възлизат на 2.000.000 динара.

на. люцерна и други фураж 
ни треви. Обаче, трябва да 
се Каже, че не всички въз
можности са използвани на
пълно. Би могло да се зася
ват и ония площи, които се
га са предоставени на поро
ите, и то с еспарзета, която 
покрай високия добив Ще за
пази площите от ерозия.

За изхранването на овцете 
през настоящата зима коопе 
рацията 
над 50.000 килограма сено, 
6.000 килограма овес и др.

Нейна собственост са даа 
чивта добре отгледани воло
ве, които всекидневно снаб
дяват добитъка с храна, а

'Всестранна
активност
Учениците от основното у- 

чилище в с. Смшговци раз
виват всестранна дейност. 
Техният интерес излиза от 
рамките на училищните стаи, 
и се проявява в пчелина, у- 
чилищната гора и в редица 

' ■ други активности.
Поучени от миналогодиш

ния опит те и тая година при 
стъпиха към събиране на 
шипков плод. Пионерската 
организация мобилизира си
ли и проведе тая акция. Тя 
набра около 800 килограма. 
От получената сума. в дого
вор с училищната управа, ре 
шиха Да купят шкаф, в кой 
то би сместили училищната 
библиотека, броеща над 1100 
книги.

има приготовено

АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ШИПКОВ' ПЛОД

снабдяват и кооперацията с 
различни стоки.В края на миналия месец 

,и в началото на тоя на тери
торията .на Босилеградоката 
община бе проведена акция 
за събиране на шипков плод 
от страна на основните учи
лища и гражданството.

Тая адеция напълно успя 
благодарение на сътрудни
чеството между земедел
ските коопераци и училища 
та. Много училища бяха на 
правили договори с коопера
циите Почти и не същест
вува училище, което да нее 
организирало събиране на 
шипки. По тоя начин те дой
доха до значителни средства. 
коитО ще бъдат използвани За 
нуждите на ученическите ку 
хи и и за кабавка на наглед
ни средства.

Най-добри резултати пос
тигнаха училищата в Г. Лю
бета, Г Лисина и Д. Любата. 
Някои от тях получиха су
па и до 150.000 динара.
Трябва да се отбележи, че у 

челиците повлияха с приме
ра си върху гражданите, ко
ито също пристъпиха към 
събиране Ид шипки.

П. Методиев

Пак незачитане на пътниците
Осповпото училище в Божица

Покрай проведената акция, 
учениците решиха да 
рат плодове от диви ябълки, 
круши, орехи, от които по- 
късно би отгледали млади 
фиданки които Да облагород 
ят и засадят в училищните 
градини. .

Ясен е факта, че с подоб
ните акции младите възпита 
ници получават трудов на
вик, разширяват своя кръго
зор в различните области.

Учениците от Смшговци не 
изоставят Ц екскурзиите и 

доста важен

Често пъти стават и неми- 1 
ли случки ... Ето например 
на 25. IX 1961. години, рейсът 
с регистрация С 9308 от тран 
спортното предприятие „Вее 
на кобила“ в Босилеград, кой 
то прекарва пътници на ли
нията Босилеград-Владичин 
хан спря в Сурдулица да взе 
ме пътници. Тук се качиха 
много пътници, понеже беше 
пазарен ден. Места нямаше. 
Когато се завърна шофьорът 
с него идеше една жена. Ко 
гато видя. че -няма места, а 
му се искаше да освободи мя 
сто за жената, която бе до
вел, искаше на всяка цена 
да й намери място. Опита се 
Да свали една друга жена, ! 
но благодарение на протеста 
те не можа. За неуспеха си 
отмъсти по тря начин, че на- 
плата на жената до Босиле
град. макар че пътуваше до 
Стойковичева махала.

Обаче, по пътя стана де
фект и шофьорът с най-гру 
би и мръсни псувни, каквито 
рядко се чуват и между най- 
простите хора, почти насила 
изхвърли пътниците навън. 
Един пътник, който бе про
светен работник, когато го 
предупреди за поведението 
му, за малко щеше да изпита 
юмруците му.

Просто невъзможно е да

съби-ски“ проблеми.закърняле! изостанале
— Да, градски проблеми —зад останалите махали съ- 

пернички.
Новата зграда на осемгоди 

плюто училище, с просторни 
светли и хигиенични учебни 
помещения и тази есен уютно 
приема , малчуганите, които 
слизат от околните махали, 
носят веселие, детски жагор 
и се учат на труд. Електрич 
ни слънца греят вече някол 
ко години в Божица. Само 
две-три махали още нямат 

Някои

потвърждават и другите.
Малко ми .стана чудно. Мо 

мент на недоразумение. Но 
по-нататък е ясно.

В Божица се произвеждат 
само картофи и малко жито. 
Имат и добитък. Домати, пи
пер, зеле и други зеленчуци 
не се произвеждат. Слабо ви 
реят. Няма и овощия.

— Трябва ни „пилярница“ 
като в град — застъпва^ се ед 
на жена. — И жените от ма 
халите би слизали тук да си 
купят продукти.

— И когато работим ми
слим на храна — оплавка се 
една учителка. — Всичко ку 
пуваме чак в Сурдулица. 
Цел ден изгубим —

— Снабдяваме се кой как 
умее.

се опише една такава гру
бост и нахалство. След от- 

дефекта,страняването 
тъй като беше върнал пари 
те на пътниците, си замина 
за Босилеград като ги остави 
насред пътя при река Върла.

Мисля, че коментари не 
са нужни. Достатъчно е да 
кажа. че предприятието тря 
бва да поведе сметка за ра
ботниците си и да не позволи 
из никой да налага волята 
си!

на
разходките 
фактор в процеса на образо 
ванието и възпитанието.

По инициатива На пионер
ската организация се форми 
рзха хорска, драмска, фол
клорна и др. секции, хъдето 
учениците ще получат по- 

‘ широки знания в съогвстна-

електричество. 
тях се готвят да захвърлят

от

лампите и газеничетата за
винаги. Почти във всяка къ
ща и радио, нови мебели, мо 
дерно уредени жилища.

— Там където има електри 
Владя Хцжшюа чество има и радио — казват та област. К. П., Андонов
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ЗАПИСАНО В МИНА »ВИДЛИЧ«

Работим усилно и чакаме 

да ни помогнат • > •
те — вместо 14 товарачи на 
въглища могат да работят 4 

построи бункер за то

„Видлич“, думатабъзход на 
из Народния отбор.

. Някои проблеми на мината 
обаче предизвикват 
и на други мнения по въпро 
са за нейното съществуване 
и бъзход. Основата, от която 
се тръгва е качеството на 
въглищата. Казва се. че и- 
мат голям процент влага и 
значителни хигроскопическм 
свойства, които понижавали 
шаисите му за добър прием 
ма пазара. Дори с песимизъм 
се гледа на съществуващите 
възможности за „лекуване“ 
на тази болест ма въглищата

се тури край или ново нача
ло в живота на „Видлич“.

1946 година още от Минно- 
геоложкия институт от Бел
град тук се позавъртя някол 
ко дни един инженер. Обхож 
да сливаците, рови дупки, 
почуква камъните и отнесе е 
дин къс черна мокра земя 
при учителя, хей така на-

като се
варене. Бункерът е направен 
през май, а оттогава в спи- 

заплатиге липсват 
души, чийто труд не .

появатаМНОГО ХОРА — МНОГО 
МНЕНИЯ

Агонията продължава с го 
дини вече. В обществения 
план на общината не се ггро 
пуска планирането на негово 
то участие в съвкупния об-

съка иа 
десет
е бил никак износен и е о- 
бремеиявал предприятието и 
фонда на заплатите му.

Но топа е дребна работа, 1 
която е могла да се направи 

собствени
На 8 т. м. на югославско-българската граница^ при 

Градини, Димитровградско, се състоя среща па крайгра
ничното паселеиие от двете страни.

И тоя път роднините и приятелите имаха възмож
ност Да си поприказват на богатите трапези, а след това 
наблюдаваха културно-художествените програми, устро
ени иа естрадите на двете страни.

Посетителите имаха възможност да разгледат и ху-
0 бавите изложби па стоки за широко потребление устроени
1 I от нашите стопански предприятия.

-... материалнисъс 
средства. (>
ТРЯБВАТ НИ КАМИОНИ, 
АГРЕГАТ, И ДР. СРЕДСТВА, 
ЗА ДА ВЪРШИМ РЕЗУЛ

ТАТНА РАБОТА— при изсушаването се пре
връщали в прах или отново 
приемали влага от въздуха.

Обаче не липсват и други 
мнения но този въпрос. Тряб 
ват сушилни, казват някои 
и добавят, че калоричната 
мощ на видличките въглища 
е значително по-високо от 
тази на редица други, добре 
пласирани досега лигнитни 
въглища от различни мини 
V нас.

А въпросът за транспорта, 
а отдалечеността от ж. п. ли 
нията.. .

Много хора — много мне
ния — мнения на отговорни, 
неотговорни, специалисти и 
простосмъртни неупътени, на 
заинтересовани и незаинтере 
савани.

Въпросът за (транспортни 
средства е належащ и иска 
бързо разрешение. Тук оба
че трябват кредити, необхо- < 
дими гаранции за средства- ( 
та, с една дума гласът и ре
шението иа Народния отбор. 
Вместо това в отбора се на- 
стоява да се потърсят тран
спортни средства в предггри 
ятията, които могат да пре
хвърлят свои изхабени или 
средно употребявани коли 
като основни средства. Дока 
то се намери такова решение 
трябва време, а колко ще 
траят тези коли???

Временното .решение е скл 
ючен договор за услуга по

::Бункерът па мината

ществен продукт на комуна
та и мината трябва да осъ
ществи тези средства. Пер 
спективният ттлан предвиж
да и реконструкция на мина 
та наред с другите предприя 
тия. Значи „Видлич“ влизз в 
плановете като предприятие, 
на което никак не са изброе
ни дните и с което се разчи
та в стопанския развой на 
комуната. Той ще се раз
ширява и в известна степен 
Ще покровителствува разгъ-р 
налите се изследвания на 
други руди в различните ра
йони на общината.

Това обаче е официалното 
отношение и съглеждане на 
проблемите на стопанския

гледно да провери дали ще 
излезе нещо от тази мокро- 
та. Имаше и селяни, които 
уверяваха, че тази земя го
ри, че е опитана вече. Късче
то наистина се запали и раз 
даде серниста миризма в ку
хнята нв учителя. а селяни
те останаха' озадачени, дали 
наистина ще открият мина? 
И надежда заигра в очите им

Крачка първа ...
А след това нов път, пари 

за откриване, трудно начало,

превоза на въглица със 
земеделска кооперация „Ни- 

ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ шава“. Сезонът на въглища-
МИСЛИ ДРУГОЯЧЕ Късно след обед на някои вече беше скучно и

< ► очакваха по-скоро да се затвори границата. Намерили 
{► подслон от големия прах, те седяха край
< > за що то вътре нямаше места.

та е от преди три месеца. 
Търсенето е значително. „Ни 
шава“

Обсъжданията обаче са ре 
зултат на едно положение; 
предприятието не живее, а 
живурка.

Трудовият колектив полага 
усилия и очаква помощ, за 
да реши въпроса за ликвиди 
рането на влагата и за увели 
чение производството, защо- 
то и при това положение пла 
сментът не е такъв, че тряб
ва да се подценява.’ Обаче не 
всичко може да бъде решено 
само с волята на трудовия 
колектив и с усилията му, но 
трябва по-значителна под
крепа и от другите фактори. 
Тази помощ,, като че ли изо 
става или се бави, и става 
причина за ‘задържане на 
съществуващото положение 
което довежда до разисква
ния за оправданост на съще 
ствуването на мината.

Примерите идват от колек 
тива:

Миналата година е завър
шена със загуба от един ми
лион и половина динара. Об 
щинският народен отбор на
мерил начин да улесни мина 
та, да не почувствува тази 
загуба. Обаче да не се повто 
ри загубата и тази година 
колективът обсъдил работи-

гостилниците,превозвала до към 
вършитба и спряла. Резул
татът от тази неустойка бил: 
пълен бункер с неизвозени { 1 
въглища, застой в работата 
на мината от три дни и за- 
губа (според председателя на 
управителния съвет и дирек 
тора на мината) над три ми- ЯИИИШа*? 
лиона динара. Когато е тряб < . 
вало да се разчистват смет- (, Ж &- у!?* 
ките пред съда за навакса- 
нето на загубата, управител- «•> 
ният съвет на мината замъ ( 
лчал. В общинския отбор из ( 
мирили договорните, а загу- < 
бата си останала.

и до днес агонизиращо съ
стояние и колебливост да
вай*»®; *а

тщ

ЛЕКАРЯ
И не е само превозът. Необ 

х одими са агрегати 
съоръжения, защото се нав 
лиза все по на дълбоко, нови 
уреди и за отиване в долни
те пластове, които и по каче 
ство и по-количество на вла 
га в тях стоят много по-до
бре от откритите 
които сега се експлоатират.

Или поне

новисиня ПЪПКА
' Чред Културния дом в Димитровград се под-
"чивкаа 7 а град,шка’ в к°*то оЩе няма пейки за по-;; =.„"%& гл.В Димитровградската община през месец август и 

септември се появиха четири до пет случая на заболя
ване от синя пъпка у добитъка. Във връзка 
предприеха превантивни мерки — ваксиниране на добитъ
ка на територията на общината и правилно закопаване 
на умрелия добитък. Обаче появата на синя пъпка (ан
тракс или църни прищ) представлява опасност 
рата, защото тази болест може да се пренася от болни 
и умрели животни върху човека, като при това много 
рядко може да се пренася от болен човек върху здрав. 
Причинителят на болестта има формата на пръчица и при 
надлежи към групата на най-големите патогенни бакте
рии. — Тези бактерии —
обикновено са нареден;! в Къси или по-дълги синджири 
и в живия организъм съдържат една обвивка. На възду
ха и в земята създават устойчиви форми бактерии, така 
наречени спори. Тези устойчиви форми на дневна свет
лина и при стайна темпертура могат да предизвикат за
раза и след двадесет и две години. Домашните животни 
обикновено се заразяват с храна, която съдържа такива 
облици бактерии и то при паша. Когато влязат в орга- 

животното те бързо са разширят и размножат в 
кръвта, черния дроб и слезенката. Заразените животни 
излъчват от себе си чрез измета и пикочта бактерията на 

°?икновен° на пазбищата или в оборите. Зара- 
зеният добитък загцва обикновено 80®/о.

Как синята пъпка се явява у човека?
Съществуват три вида такива заболявалия 

кожно, белодробно и чревно.
Кожна синя пъпка се получава когато с ръце и нокти 

се внесе в кожата бактерията през малките драскотини. 
Също така мухите по добитъка могат да внесат в човеш
кия организам заразата след убод.

Белодробния антракс или сина пъпка се получава чрез 
вдишването на бактерията с праха. Чревната синя пъпка 
се получава при употребата на месо или месни продукти 
от болно животно.

с това се пластове,

средства за су- 
штцгни на въглища, защото 
това е условие за пласмент 
на видличките въглища, ко
ито щем нещем се приемат 
от хората и като качествени.

М. Нейков

и за хо-

- •• ' • ' '• -.ч'Ц11причинители на синя пъпка

Ловният сезон започна •V-

г-
Първите изстрели откриха 

ловния сезон. Ехо ог кучеш 
ки лай събуждаше заспалия 
Видлич, като се обаждаше 
дълбоко из гората. От време 
нз време отекне изстрел и 
бързо се смеси с многоброй- 
ните повици: „Оооп, пази, 
иде право на тебе“ или „Ето 
го нагореее ...“ и гласът по
тъне в нов пушечен изстрел.

Но времето мина и ловците 
полека се събраха на опреде 
леното място. Тия що бяха 
убили по някои заек, краче
ха радостни, ,че ловджийско
то око не ги е изневерило. 
Другите пък се утешаваха: 
„Времето е сухо, та кучетата 
не могат да гонят“ или „Ба
рутът стар, тежко се пали...“"

Но ето сега започва

и въздишаше никой не зна
еше да ли за това, че не 
улови нищо или пък, че не 
смееше да пие. Но не само 
той беше без заек. Мнозина 
гледаха към убитите зайци

-:Ч(, г

и искаха час по-скоро да се 1
изгубят. Покрай яденето оста I' т ~ в<;яка събота „ неделя някои работници 
наха само „добрите“ ловци с 'I инт?"гиТ„Б™!^еГРаД’ страстт' Риболовци, взимат 
интересните приключения и X Гй„о ^.^4^™““”^

X1 добър лов-клеповс

■

и слу-
въди-

местата, където има 
време рибарите се завърщат с

у човека:

чахци в ръце . , .
И ето, след гозбата отново 

екна гората от кучешки лай. 
гърмежи, викове. Че

XI
III

адет е
Да не се връщат с празни ръ
це поне в първия ден.

А слънцето клонеше 
ливй сенки

и свенЛекуване:
За лекуването на синя пъпка днес най-често се упо

требяват сулфаниламидовите препарати. а още повече пе
ницилинът /_и другите антибиотици. В употреба е и се
румът против синя пъпка.

Превантивни мерки:

прекриваха обез-„ ло
вът“ Насядали край печени 
прасета, унищожаваха раки
ята. виното (някои казваха, 
че било от трънки) и не след 
дълго всичко изчезна, като 
че ли и не беше.

покоената дора. ;;
Кирил Петров

заболявания, необходимо е даЗа да се запази човек от 
не се идва в допир с заразено от синя пъпка животно или 
различни продукти от него. Затова при всяко съмнение 
трябва да се вика ветеринарен лекар, който да установи 
здравословното състояние на животното. Превантивни 
мерки при животните са по-трудни. Необходимо е основ- 

дезинфекциране на обора, изгаряне на сламата, тора и 
сеното които са били в допир с болното животно. Умре
лите пък животни трябва да се закопават дълбоко под 
земята и във всички случаи да се проведе ваксинация на 
добитъка срещу синя пъпка. Ваксиниране обаче на хо
рата не се препоръчва нито се провежда.

Някъде срамежливо 
зе песен, 
на песента се чуваше: „Пени 
ло не пенило пари са дава
ни" и пак отекваше звънят 
на чаши ...

Заразказваха се ловаджий- 
ски историйки. Всеки се хва 
леше, надигаше и 
той да бъде слушан. Само 
дядо Асен стоеше настрани

_ се под
В пресекулките

Най-стари
но

лоша картина и ну-
за настаняване -

е да се 
то на ония, "°®еде по-сериозна

които строят жилища аа
искаше сметка♦ всички.Д-р Дж. Костич ♦✓
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НЕРАЗРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ

110 СЛЕДИТЕ ИЛ ЕДИА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ
Миналата есен един авто- ~ 

бус отишъл за Долно Тлъ- 
мино за последен път. Сло
жил край на нагажданията, 
дали Ще дойде рейсът или 
не. Сложил край на искани 
ята от местната канцелария 
по телефона — пътници по
стоянно питат за рейса. Ка
кво да им кажа? Кога 
дойде? Защо не се спазва 
тарифата?

— Напролет пак сме тука 
— казали от Транспортното 
предприятие.

— Защо напролет, а не се 
га? — питали хората.

— Пътят е лош. Нямаме 
коли.

А общинският отбор бил 
взел решение, по искане на 
отборниците от този район, 
рейсът да върви поне два 
пъти седмично за Тлъмино.

Няма пътници — оправ
давали се от Транспортното.

— Има пътници — казвали 
хората от този край. —Само 
на някои шофьори не се ид
ва насам. Не спазват тари
фата. Един път дойдат, друг 
път не дойдат. . Хората от 
Караманица, Жеравино, Гор 
но Тлъмино още през нощта 
или вечерта дойдат и чакат 
рейса. Но напразно ...

За големите коли няма-ви 
наги достатъчно пътници, но 
за по-малките има.

Такива били разговорите 
миналата есен.

Хората се били помирили 
с това: до пролетта, а сетне 
пак ще заработи моторът на 
колата нагоре по Бранковска 
река към Долно Тлъмино.
Два пъти седмично. По-ре- 
довно от миналата есен. Су 
трин човек ще тръгне от Тлъ

от него. Поискал от Транспо-р 
тното 
кобила"

решение, оня на когото се 
падне да отива на тая линия 
не може да откаже. А това 
не бе случай с всички шо
фьори — бяха само едини
чни случаи. Повечето от тях 
не се оплакват от пътя и се 
застъпват за поддържане на 
линията.

Нашето предприятие пои
ска кредит за автобус, 
още няма отговор. Поради не 
достиг на коли не ни работи 
и линията Босилеград-Ниш 

Ако не получим нов автобус, 
тогава ще купим стар. Малък 
автобус ни е нужен и за пру 
гите линии. Кооперацията от 
Долно Тлъмино обеща заем 
от 2.000.000 динара, но още 
не Iги е дала нищо. Общината 
също така обеща, но нищо...

да отпусне средства на 
предприятието за снабдяване 
то на малък автобус и тук 
се спря.

предприятие „Бесна
да поддържа рейса 

и към Долно Тлъмино. Ко- 
предприятието, след ня 

колко пътувания, започнало 
да се оплаква, че няма до
статъчно пътници, че с тази 
линия имат само загуби, от 
борът поискал

гато
В ТРАНСПОРТНОТО ПРЕД 

ПРИЯТИЕ КАЗВАТ:
Работническият съвет взе 

решение за Долно Тлъмино 
два пъти през седмицата да 
върви рейс. Необходими са 
кола с 15-20 места. Нямаме 
пари да купим такъв авто
бус. Големите са заети на 
другите линии.

— Някои шофьори неохот

ще поне два пъти 
през седмицата да върви ав
тобус за Долно 
Предприятието

но
Тлъмино.

се съгласило .
с това.

На тазгодишните 
обаче не е

искания 
даден положите

лен отговор. Предприятието Избори в младежката организация

ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

В СМИЛОВЦИ
редица нови въпроси. Дру
гарката Тимка Василев} под
черта необходимостта от по- 
добро сътрудничество с ко
операцията и ангажиране на 
ло-голям брой младежи в сек 
цията на младите коопера
тори.

От името на общинския ко 
митет на Н. М. конференци
ята поздрави другаря Иван 
Гъргов.

След дискусията, активът 
избра ново ръководство. За 
нов председател бе избран 
другаря Светослав Алексов. 
В новото ръководство бе из
брана и другарката Тимка, 
участвувала в изграждането 
на автомобилното шосе „Брат 
стео—единство“.

Активът на Народната мла 
деж в с. Смиловци проведе 
сеоя годишна изборна кон
ференция. на която присъс- 
твуваха всички нейни члено 
Ее и представители на други 
те обществено-политически 
организации в селото.

В тържествено подготве
ния салон, украсен с лозунги 
и снимки, от миналогодишна 
та работа направи отчет до
сегашният секретар Петър 
Найденов. Изтъкна се. че ор
ганизацията е работила до
бре и е постигнала добри ре
зултати. Подчерта се и полза 
та от взаимните посещения 
на младежките организации 
от района и размяната на ор 
ганизационния опит ■

В дискусията се откриха

В ДОЛНО ТЛЪМИНО НЕ 
ПОТВЪРЖДАВАТ

— Ние правихме всичко 
каквото можахме, но от ми
налата есен в Долно Тлъми 
но не се видя рейс.

На Транспортното предпри 
ятие дадохме от кооперация
та заем 1.500.000 динара, за 
да купи малък автобус, и с 
това не постигнахме целта.

Не е точно, че пътят 
струва. Всички села от Рибар 
ци нагоре се заеха и го на
правиха, така че той е годен 
за нормални съобщения. Ка 
миони вървят по него ежед
невно.

Залесените голини смириха 
буйните поройни потоци. Са
мо на няколко места има о- 
стри завои. Но такива завои 
има и над Босилеград, ко- 
гато се върви към Долна Ли 
сина, а те не пречат нито на 
предприятието, нито на шо
фьорите.

Пътници има. Сега повече 
пътуваме за Босилеград, от- 
колкото по-рано. Нужно е да 
се спазва определеното раз
писание. Хората да знаят си 
гурно, че в петък сутринта 
и в събота сигурно има рейс 
и да не се излагат на изли 
шни пътувания от околните 
села до Долно Тлъмино, Не 
постояността нарушава вся
какво доверие в добрата во 
ля на Транспортното пред
приятие.

не

Един от многооч якилиите автобуси

постави като условие, че до но отивали на път и по-ра 
като не купи специален ав
тобус, с по-малко места, не 
може 
ята.

но?
— Наистина някои недовол 

ствуваха, но щом като рабо 
тническият съвет взе такова

да поддържа лики- 
А отборът не може Кирил Петров

На спортна тема»Конференция на необвързаните 

страни« издание на »Братство« СЛЕД СРЕЩАТА НАмино в четири часа и вечер 
е в Белград или Скопие.

Зимата мина. Пролетта, ля 
тото и отново дойде есен. Из 
мина цяла година, но към 
Тлъмино не тръгна рейс. Про 
дължи старото — или пеша 
до Босилеград и назад, или 
с кон. Четири часа пеши ход 
Пет часа. Докато за другите 
райони — към Любата и Бо 

отиват по

Този месец в издание на 
„Братство“ излезе от печат 
книгата „Конференция 
необвързаните страни“, съдъ 
ржаща материали от Белград 
ската конференция, състояла 
се от 1 до 6 септември т. г. 
в Белград.

На първо място в книгата 
се намира речта на президен 
та Титс. произнесена пред 
Конференцията. Също така 
са поместени изводи от речи 
те на всички ръководители 
на делегациите на страните- 
участнички в Конференция-

»ЛЕТЕКС« - Лесковац 

и »ПАРТИЗАЕ«- Димитровград
шчов.

В книгата се намират и по 
ртретите на всички ръково
дители на делегациите на ст 
раните-участнички в Конфе 
ренцията.

Тази книга може да бъде 
отличен наръчник при раз
работването на материалите 
от Белградската конферен
ция, съдържаща ценни и ми 
сли и предложения за отно
шенията между държавите и 
народите в съвременото и бъ 
дещо развитие на човечество 
то. Чрез нея, а това значи 
на Белградската конферен
ция проговори най-бдително 
то и най-чисто човешко съз 
напие на нашето време.

Книгата е вкусно уредена, 
а цената й е съвсем достъпна 
за всеки гражданин и наш 
читател — струва 100 динара 
а има 96 страници.

на

На 7-Х-1961 год. в Дими
тровград се срещнаха отбо
рите по ръчна топка „Ле- 
текс“ — Лесковац и „Парти- 
зан“ — Димитровград, Още 
в първите минути започна' 
твърде интересна и жива 
игра. Гостите, които са на 
първо място, настояваха да 
сломят жилавата отбрана на 
домашните. Обаче домашните 
успяха да наддекявят и за- 
държаха превес цялата игра. 
Момчетата от димитровград
ския „Партизан“ показаха, 
че имат сили и извънредна 
техника.

Играта завърши при резул 
тат 16:15 за „Партизан“.

Като се има предвид мя

стото, което заемат гостите, 
успехът е наистина извънре
ден. Още повече, че домаш
ните досега не са показали 
такава игра.

Обаче, момчетата от дими
тровградския „Партизан“ се 

. изясниха, че нямат почти ки 
каква матерялна подкрепа. 
Ползват се с дресовете на 
ф.к. „Спортист“ нямат добър 
терен и не тренират редовно. 
Те смятат, че би могли да 
постигнат още пс-големи ус
пехи, ако им се да-дат и ми
нимални средства

Тук думата има общински-

жица — дневно 
два рейса, за района Бран- 
ковци и Долно Тлъмино, къ- 
дето се намира 1/3 от селата 
в настоящата Босилеградска 
община, ни два пъти седмич 
но няма рейс. А в Босилеград 
е общината, тук са всички 
административни и политиче 
ски институции.

Какво казват компетент
ните?

★
Кооперацията 

обещанието си към Транспор 
тното предприятие. Пътят е 
добре направен и разчистен. 
Остава само Транспортното 
предприятие да покаже мал 
ко добра воля и да пусне ав 
тсбус за този край, както то 
ва направи за Клисура.

М. Присойски

изпълнила
та.

След изказванията на ръко 
водителите на 25-те делегации 
са поместени документите на 
Конференцията — Деклара
цията, Заявлението за опасно 
стта от война и и възванието 
за мир и Писмото до прези
дента Кенеди и премиер Хру

В ОБЩИНСКИЯ ОТБОР
Общинският отбор напра

вил всичко, което зависело
ят народен отбор и предпри
ятията. С. Н.

мето на пакта, а Цветкович 
ходотайствуваше при гене
рала за арестуваните .. .3)

„С полковник Иванов Цвет 
кович е бил интимен прия
тел. Семействата им ,били 
винаги заедно, дъщерята и 
синът на Иванов просто не 
се разделяли от Цветкович 
семейството. Сам Цветкович 
отиваше при Иванов в кан
целарията, седеше с часове 
и ходстайстБуваше за арес
туваните сърби. И полков
ник Влаев постоянно друже
ше с Цветкович, отиваше му 
у дома когато беше гсомен- 
дапт на всички моторизирани 
части и както разказва же
ната на Иванов много ува-

жаг.ал Цветкович и им бил 
постоянен гост. Също така и 

Киселички 
Цветкович е бил близък. То
ва съм чула от рибара Оди
сеи, негов войник, който го 
е спровождал до вилата на 
Цветкович. Цветкович подд
ържаше връзки и с полков
ник Балтаков, който също 
така отиваше във вилата на 
Цветкович. Познаваше се и 
с майор Дочев. Понеже жи
вееше в Нишка баня, където 
беше Щабът на окупацио
нните войски, той е имал въз 
можност да бъде в контакт 
с много български офицери 
и войници и агенти.“

вам сведения. След този мой 
остър отговор се създаде не
приятна атмосфера след ко
ето Мира и аз си отидохме. 
Когато излязохме заедно на 
вън между мен и Мира ста
на разправия. Тя ми каза че 
не е трябвало да му отгова
рям с такъв тон“.

полковникс

:с0 I

С идването на Штаба на X 
български окупационен кор
пус в Нишка баня, на 12 
януари 1942 година, като в 
постоянно седалище през 
цялото време на войната, за
почва именно и интимното и 
близко сътрудничество на 
бившия председател на пред 
военното югославско прави
телство Драгиша Цветкович 
с българския окупационен 
корпус, българската разузна 
вателна служба и чрез нея с 
ръководните личности на то
гавашна куинзлинговска фа 
шистка България. През вре
ме на окупацията, все до ме
сец август 1944 година, ко
гато избяга в България Дра
гиша Цветкович постоянно е 
пребивавал в Нишка баня, 
в собствената си вила.

От документите и показа
нията на свидетелите, както 
и от разпита на агента на 
българската разузнавателна 
служба РО Ангел Попов1) и 
на жена му Мира Янкович 
(първият през 1949 година е 
бил осъден на смърт от окр
ъжния съд в Ниш, а Мира 
Янкович на 10 години строг 
сатг.ср) цялостно може да се 
съгледа предателската и ан 
тинародна дейност на Дра
гиша Цветкович като сътру
дник на българската разуз
навателна служба през вой
ната.

Драгиша Цветкович е имал 
свои познати в България и 
преди войната, като е под- 
дъжал връзки с тях покрай 
другото и чрез българските 
емигранти, намиращи се в 
Югославия. Обаче неговото

онаж бе осъдена от окръж
ния съд в град ■ Ниш на 
10 години строг затвор), в 
изказването си па 7 януари 
1948 година при разглеждане 

окупационен корпус _ на главното дело срещу 
~ Дочев2), Попов и нея тя зая

ви:

активно сътрудничество с 
ръководните български лич
ности се проявява особено 
през войната. Самото обстоя 
телстЕО, че щабът на българ 
ския
и българската разузнава
телна служба РО се нами
рали в Нишка баня е оказало 
улеснения за това сътрудни
чество на Драгиша Цветко
вич с българската разузна
вателна служба. Цветкович 
постоянно се е намирал в ком 
пания с коменданта на бъл
гарския окупационен корпус 
Николов с полковник Ива
нов, полковник Киселички, 
майор Делчев и др. Драгиша 
Цветкович е имал и свои 
сътрудници-агенти, които са 
установявали връзки с отдел 
ни лица от разузнавателни
те служби и други разузна
вателни служби.

Чрез българската разуз
навателна служба Драгиша 
Цветкович се е опитвал да 
установи връзка с Драгол
юб Йованович и с някои 
членове на неговото бивше

„След няколко дни Мира 
и аз се разхождахме из Обре 
новичева улица в Ниш. Пред 
един комисионен магазин 
спряхме пред една витрина 
в която по-рано имаше ед
на хармоника която възна
мерявах да купя за 0еоя 
племеник. Тук видяхме Дра
гиша Цветкович. Той ни по
кани да влезем в магазина. 
Когато узна че съм искал да 
купя тази хармоника, ми 
каза че трябвало да се объ
рна към него защото хармо
никата била негова и щял да 
ми я подари.

След този наш разговор 
Драгиша Цветкович ме по
вика да му отида на гости 
повторно. От всичко това по
лучих впечатление че Мира

„Цветкович е имал много- 
бройни познанства в Бъл
гария. От самия егзарх и от 
други съм чувала, че Цвет- 
ксвич е поддържал връзки с 
българската емиграция още 
през време на стара Югосла
вия. Как е стъпил в кон
такти с хората от окупаци
онния корпус и с кого най- 
напред се е свързал не ми е 
известно, обаче зная, че по
знаваше българските офице
ри и поддържаше връзки с 
българите през време на оку 
нацията. И не само топ но и 
неговото семейство, неговите 
роднини и приятели и него
вите политически приятели. 
Българите идваха в Ниш
ка баня като при свой. Той бе 
ше приятел с българския ко 
меидант иа окупационен кор 
пус генерал Николов, полков 
ник Иванов, майор Делчев, 
полковник Влаев, полковник 
Киселички и кой знае с кого 
още. С Николов, който квар 
тируваше у него, във вила
та на братя Таскович си пра
веше приятелски вечери 
гуляеше и играеше на кар
ти, Николов беше известен 
германофил в България и 
принадлежеше към офицер
ските среди, които бяха при
върженици на гермаиофил- 
ската политика. Цветкович 
той обичаше зарад подписва

V
ВРЪЗКАТА НА ДРАГИША ЦВЕТКОВИЧ 

С БЪЛГАРСКАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА 
СЛУЖБА РС

Първият контакт на Ан
гел Попов и неговата тогава
шна жена Мира Янкович 
станал през месец октомври 
1943 година. Ангел Попов и 
Мира Янкович като агенти 
на българската разузнава
телна служба стават най- 
добри сътрудници на Д. Цвет 
кович, чрез които той уста
новява връзки с фашистка 
България. Твърде често те 
са е компания и с Драгиша 
Цветкович и неговата жена 
Мара. Чрез тях Драгиша 
Цветкович установява връз
ки не само с България, но и 
с Турция. За тази разузнава 
телна дейност даЕа матери
ални награди на Ангел По
пов и Мира Янкович и им 
обещава и други материал
ни облаги. За това познанст
во и за първите връзки с 
Драгиша Цветкович на раз
пита при разглеждане де
лото на 5 януари 1949 година 
Ангел Попов казва:

„Един ден жена ми Мира

ми каза, че бившият минис
тър
гославското 
Драгиша Цветкович 
да се запознае с мене зарад 
което ме вика ■ в Нишка ба
ня. Няколко дни след това, 
беше в неделя, Мира и аз 
отидохме в Нишка баня на 
гости на Драгиша Цветкович 
където ни очакваха той и 
жена му Мара. След чер
пнята започна разговор ме
жду всички ни. По едно вре
ме Драгиша ме запита как 
сме успели да открием за
говора на офицерите драже- 
висти в Пирот. Аз му отго
ворих. че той не е такова 
лице на което трябва да да-

председател на ю-
правителство 

искал

настоява да ме запознае и 
приближи към Драгиша 
Цветкович. Затова и останах 
при впечатлението че среща
та с Драгиша пред антиквар
ния магазин не е била слу
чайна ...“.

правителство, а също така 
семейството на крали със

Петър Ц. За тази цел през 
време на войната той е рабо
тил по изготвянето на план 
за образуване на власт на 
едно коалиционно правител
ство, в което заетщо с бълга 
рите. Драголюб Йованович и 
с помощ на да някои чужди 
страни е трябвало да има 
ръководна роля.

Когато говори за познан
ството с Драгиша Цветкович 
преди войната Мирослава 
Янкович (която заради шпи-

(следва)

1) Ангел Пелов е един от прословутите агенти на Бъл
гарската разузнавателна служба през време на войната в Сърбнв 
заедно с жена а»у Мира Янкович активно е работил против 
Народноосвободителното движение в Сърбия.

2) Александър Дочев с бил нлчеллик на раауапалателната 
служба на I български окупационнен корпус. Като венлопре- 
сгъпник заедно с Ангел Полоо с бял осъден през 1949 година 
от Окръжния съд в Ннвз иа смърт чрез ралтрел.

1) Поакззние на Мира Янковнч дадено пред съда при 
разглеждане ка делото д окръжния съд през 1949.
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УСПЕХ НА САМОДЕЙНИЯ 

ТЕАТЪР »ХРИСТО БОТЕВ«
Аугуст Цесарец

викичИ Ш МУц му е по петите и той е при
нуден да бяга.

По-нататък действието ста 
ва в къщата на бялата жена, 
блудница която е трябвало 
да играе на изнасилена же
на. Тя отказва, макар че 
синът на сенатора Кларк й 
обещава пари. Обаче с лас- 
кгвост сенаторът успява да 
я склони да подпише показа 
нието. Понеже негърът е 
преследван, той се укрива 
при нея. В момента пристига 
синът на сенатор Кларк и 
ненадейно / след одаване на 
присъствието си негърът би' 
ва убит. Блудницата се осъ
знава и разбрала своята гре 
шка, отправя смъртоносен из 
стрел в младия Кларк.

И тоя път артистите пока
заха природната талантли- 
вост, която убедително показ 
ва факта че с още малко ра 
бота и за тях няма да съще 
ствуЕа роля, която да не бъде 
изпълнена. Димитровграчани 
с нетърпение очакват ново- 
представяне на колектива.

Стефан Николов

селение. Негърът с насълзе 
очи -отправя внушителна 

молба към всички бели хора,

Самодейният театър „Хри
сто Ботев“ в Димитровград 
откри сезона с драмата: „Блу 
дницата достойна за почит“ 
от известния френски писа
тел Жан Пол Сартър.

ни

93Още един ггьт пи предлагам: щс бриша 
пашите неустойки, щс пи лоа! още да 
бъдете проклети, и хиляда ди» 
попрлпкмте на моите 
Ето. и псичко можем да свършим сега 
оеднага(

Господин Шмуц стана, започна да се 
оттегля пред него. толкова разтреперан 
че изкривената му златна челюст три

зъбци

‘ -У •
господин Шмуц! 
мислите, че а»

— Топа е сканд 
Това с скандал! 
съм хлапак, та можете така да постъп
вате с мене?

Над купчината от хартия директорът 
Шмуц повдигна своята тежка, масивна 
глава, масивна, все още окръгла като 

по свс пак някакси променена.

ал.
Вие пара за 

бели. . . Драмата е в две действия 
и представяна 
живота на беззащитното че 
рно население в Южна Аме
рика. Мотиеът е ежедневие
то. което с драстичност и са

: .къщни МСскърцаше като ръждясали 
машина.

каше,
на ненамазана

— Та бис сте луд! Добре, яз пи пред 
лагам споразуемнис I Шс избрише неу
стойките, но и лис иишо да не търсите 

Това бе последната му

момент ОТ Р: &бе сеДърводелецът Викич току-шо 
освободил от ръцете, които от всички 

го спъваха като (полипопи крака, 
рошав като луд пред Шмуц 

него като чс ли не го

Е;
топка.
Колбас 
нали по-тънки, Уамистр

Изправи се 
зяпаше за миг в 
разбира, а после викна 
заръмжа:

итс под нея като че ли са ста- 
уменинпта на лицето

от мене. . . — 
притаена мисъл, 
за краен случай 
ките си неуст 
сте с това? И 
гава. .
каран Викич до крал па 
кмо до тежката железна каса.

която имаше на ум 
вписа в смст- 

- Съгласни ли

Р1
-бледа

когато вече не е пълна с кръв. Це
лият изглеждаше уморен. Избуботи де
бело и полугласно:

— Кос

като дървеницаму станала по когато 
ойкитс.

топа нс искатс7 А то- 
, — В този момент пече бс до- 

стаята, тъ» 
Поглсдно

к ли по-тлчпо

дизт»м продължава да съще 
векове. Вековният—Та дайте, и то веднага, веднага, за 

да не ви видя никога вече!
По знака на господин директора нах

лулата глутница от 
се отттегли от стаята, 
секретарят 
като 
пата
сложи върху масата, а сега се измъкна 
с червените драскотини по лицето, ве
роятно отвиели от Викичспитс нокти и 
отиде в своята стая да поднесе за 

акти и книжа.
реши бързо, по 

грдбна тишина; в гробна тишина, 
Викич отиде без

ствува С 
проблем, чието решение се от 
лага, по един нов начин с 
неувяхващ искреи и съчув
ствен реализъм е открит от 
майсторското перо на Сартър

<; скандал? И каква с тази 
постъпка? Кой ви пусна тук?

— Кой мс е пуснал ту 
дърводелецът Внкич, — Тр 
търся и сега още кой мс е пуснал? 
Нима още и заявление трябва да на
пиша, за да посмея 
заради своето право? 
сна, това ме доведе! — измъкна 
от джоба см едно писмо и смачкано 
го хвърли върху масата на Шмуц. — 
Още нс стс пресмятали колко ми 
дължите, а вече ми товарите попи дъл
гове, пресмятали стс ми в сметките 
и неустойка!

Шмуц опссгна с едно лениво дви
жение към писмото, но не го взе. О- 
стави го да лежи.

— Ха. па да, аз мислех, че ще мице 
без това, имах най-добро намерение... 
Но... времената са все по-лоши... а про- 
че, с тези ваши мебели доживяхме ра
зочарование... Ненадейно ударих с крак 

кна...

к? — пламна която по товастрашно към вратата, 
време се отвори. На нея се показа Пин 
тор е останалите чиновници. —Пинтар! 
— викна Шмуц. че надви и 
Викич, а устата му се разтвориха като 
жаба толкова широко, чс 
трусма на пода златната челюст, 
викайте полиция, телефонирайте!

И сам се изтръгна от Викич, който 
неудържим н неукротим в беса си, бе 
обколсн от чиновниците. Не обърна вми 
манне на златната сн челюст, върху 
която Викич бс вече стъпил н слробнл 
я е тежкото- си стъпало. Шмуц побърза 
към писалищната маса до телефона.

—Моля веднага, веднага дайте тук е- 
дии стражар! — Какво? Има ли смисъл 
гова? Един от вестниците, оня в който 
той имаше акции, наистина нищо ие 
пишеха лошо за него. Но сега дали 
няма това да направи някой друг ве
стник, ако всичко това стигне до по
лицията? Всичко това по време когато 
едва успя да скрие онзи семеен скандал! 
Бързо спусна слушалката, затвори те
лефона. реши да пристъпи по-близо до 
разбсспслия се Викич. —Чуйте, успо
койте сс, поврага! Аз бих могъл да 
търся от вас обсшстснис за сгазената 
златна челюст! Нека ви носи дявол!

чиновници полека 
Последен излезе 

Пннтар, който прели 
ястреб се спусна и 
челюст на господин

ри седмици ви
това 

дигна злат- 
шефа и я

гласа на
дойда при васда д 

Хей това мс пу-
ТОИ

изпадна и 
-По-

Успяла сцепа
Едип ггегър е обвинен, че 

е изнасилъл бяла жена. Това 
е повод да се пристъпи към 
масакриране на черното на-

рпп-
Той като им разказва за тежкото 

положение ма негрите и за 
сЕоята зла съдба. Потерята

ноемстна нужните 
ги донесе и всичко сс
чти в 
чс и дърподслсцът 
поздрав.

Господни директорът Шмуц остана евм 
п своето кожено кресло. Изпускаше те
жки въздишки 'от преживяното пъзбуж- 
дане. Запали цигара и въздъхна през 
гъстия дим. Наново п мъгла бе обвита 
твърде черпената лампа на локомотивата 
която още нс изхвърлена от релсите, 
газеше всичко, което намираше под се 
бс си. Дъвчеше пешо с езика си п праз 
нитс уста, полипът кото че ли търсе
ше нещо. върху което би се залепила 
със своя крак: полипът, човешкият по
лип. не в огъня под морето, но в ко
женото кресло на една директорска стая

В скоро време ще се пристъпи 

към изработване на педаго
гически речник

и СД
Дъ

дна дъска сс пу 
рводелецът Ви 

цн зад гърба
вата си се. понесе към Шмуц 
ше на пламнал стълб, който 
сруши върху него.

— Сега това казвате! Аз ли съм вн; 
новен, че едпа тънка дъсчица е пук
нала под бремето на вашите крачоли? 
А мислите ли, чс аз съм толкова глу 
пав. та бадева нс само да ви правя 
нови мебели, но да ви поправям и ста
рите! Това с измама, най-отвратм- 
телна, позорна измама! И затова чуйте, 
господин Шмуц! Или веднага сега шс- 
бришете от вашите книжа нсустройкитс

кич стягна плесни- 
си, с гърдите и с гла- 

н личе- 
щс сс

та за педагогически иследва- 
мия на НРС поставил е ра
ботата за педагогическия реч 
пик. Това енциклопедическо' 
издание Ще съдържа 3.200 об 
яснеии и лексиконски сроде
ни и обработени 'понятия 
групирани в осем основни об 
ласти-обща педагогика, ди
дактика и методика, социо
логия на възпитанието, пси
хология, сравнителната педа
гогика. специалната педаго
гика, училищнтата организа
ция и законодателство и со
циалната и здравна защита 
на децата и младежта.

Нуждата от едно такоЕа 
издание у нас одавна се чуе- 
твува. Във Еръзка с значи
телните промени в областта 
на образованието, все по - 
често се явяват не само но
ви педагогически понятия и 
термини, но и старите поня
тия се обогатяват с ново съ
държание, затояа и устаноЕе 
ните термини започват да се 
употребяват с ново значе
ние. Такава практика често 
пъти довежда до различно 
тълкуване някои педагоги
чески понятия, а с това до 
различна употреба и на пе
дагогическите термини. На 
съвремекото развитие на пе
дагогическата наука и педа
гогическата практика в мно
го не отговря вече схваща 
него на педагогическите про- 

■ блеми формулирани в ста
рите условия.

Между първите свои зада
чи в рамките на своята пред
стояща активност Институ- Димитровгрзд 

Филми, които ще гле
даме през октомври

ПРЕЛЪСТИТЕЛ

(От разказа „Полип")

Изложба на Джордже 

АндрееЬич- Кун Ь Ниш
и щс ми платите, за онова което тр 
ва да 

Той
напред, стягаше плесници пред Шму 

и самият т

получа или . . .
сс изправи, протегпа ръцете си

>и.
ой Италиански филм в режисура на Фрак 

ко Роси
тресеше ги във възд 
целият трепереше. А 
ничаво лице на госпо 
бс обляно с кръв. 
дигна от креслото.

— Какво или? Какви са тези закани? 
Аз имам с вас подписан договор за 
неустойка и стотина пъти мога усио 
да ви кажа, чс сс отказвам от тези 
неустойки и сто и първия път да ги 
търся по закона. И ако това напра
вих, имах причини! Причини — допъл
ни той по-тихо, с един съвсем умо
рен, потънал • глас, а и самият той 
тънеше надолс

ух а
б. и изпълнение на главните роли 

от Албсрто Сорди и Лса Радовани. 
Рениери, служащ в

дрве- 
I Шмуц отново 

едва сс пов-

ледото
оди II 
Той едно предприятие 

жени сеслед многото приключения с
връше при жена си.

СЛЕДОБЕДНА ЛЮБОВ
Режисура — Били Вилдер Съдържание: 

една семейна драма, 
завърши с нов брак. В главните 
Гари Купер и Одри Хспбсрн.

която накрая щс 
роли:

в креслото — такава 
причина, господин Викич, за която е 
най-добре да мс мс питате!

Той склопи ръце върху гърдите си, 
затвори очите си съвсем: набъбналите 
му бсжди изпъкнаха като бобови шу- 
шелки с лиляково-червени дъги, От не
го сс чу нещо като въздишка; кото че 
ли па локомотивата наистина нещо е 
повредено, пипалата шумолят и тогава, 
когато нс трябва. . .

Но този път Внкич с нищо нс подо
баваше на мишка. Той ис знаеше тай
ните на господин Шмуц. а пък и 
ги знаеше, това сигурно с нищо нс 
променило при него. . . С цялата си си 
ла уда 
та на
някаква тънкабръмка, очите му сс раз 
трепераха като метално блестяща 
объркани в своето съкровище. И 
мя с целия сп глас:

ПО-ДОБРЕ Е ДА УМЕЕШ
Наш филм. Режисура Войслав Нзно- 

вич. Нова
торно Павле Вуисич, Мия Алексич и 
Милена Лравич. Филмът е една обикно 
вена драма отговаряща на

от прекрасното море и ду
хът на нашето време.

възможност да се видят пов

условията
създадени

ПОДВОДНИЦАТА „ОРЕЛ“
Полски филм. Епопея за храбростта 

на полски моряци, които в първите 
менти на Втората световна война, бла
годарение на своята самоотверженост и 
храброст, спасяват 
немско плснннчество.

да
би мо-

с ръка по масата, чс и главари
Шмуц сс дръпна като топка на подводницата си от

топка,
загър-

БАЩИ И ДЕЦА
— Нищо мс нс интересува за вашите 

причини ( Можете да имате стотина и 
нито една пс е по закопа! И с какво 
сс позовавате на закона? Проиграли стс 
го, поплюли сте го, а той с направен

Италиански филм. Режисура — Марио 
Моиииили. В главна роля Виторио ле 
Снка и Лорела дс Лука. Хора 
стол юди сто с техните провициалки ма- 
йиори. Накрая действието

от ттро-

наистинз само за вас. големите, против 
нас, малките. Зная, чс нс

сс завършва-
щастливо.еди II- 

лошитс I
стс
Й-лстаеният, но стс един от на 

Пиявица, крадец с който аз щс. . . с 
който аз щс . . . да, пък каквото станс 

всичко е без Ф и л мнека става на мене вече 
различно! До гърлото ми дойде. Но 
преди моето пропадане аз щс ви. . . За
канвали стс ми сс с унищожаване, но

НАШИ ФИЛМИ В ЧУЖБИНАаз вас щс унищожа. . . с тези ръце, че 
повече па никого да нс смучете кръв
та .. . разбирате ли. . .? С това. . . ко
гато вече няма друг съд против вас. 
други наказания, когато всичко на пас 
с позволено, най-подло да ни унищо
жавате, нас бедните. . . които на 
лудаци, казахме още и благодаря!

Меката податлива жертва с наивни, 
почти детски очи, сс предаде, унесе в 
своето отчаяние, с притайваната и нсиз 
ползвана дотогава физическа сила. От 
викането си той губеше глас, ударяше 
по масата, така чс по нея подскачаха 
тежките книжа като 
скакалци, докосваше с 
Шмуц, всеки миг все по 
шия да стене, да я стегне като с кле-

фигс. Обнародвал е три ал
бума графики: „Кръваво зла 
то” - из жиЕста на борските 
миньори, „За свобода“. — до

Ниш.
Джордже Андреевич-Кун 

принадлежи към групата

Нишкия салон на Градската 
кр1епост ще се открие излож
ба на нашия известен ху
дожник Джордже Андрее- 
евич-Кун. Художникът, кой
то ще се представи на нишки 
те любители на изобразите
лното изкуство с около два-, 
десет картини от скорошна 
дата се очаква с нетърпение. 
Изложбата е организирана от 
страна на Културно-пропа
гандния център на Нишка о-

Произведените 
година филми у 
ресуваха редица представите 
ли от чужбина. От много ст
рани постоянно се търсят ин 
формации за филмите и сер- 
висни копии, и се 
договори. Въпреки че 
сполцгаме

през тази 
нас заинте- следният наскоро ще се хгоя 

ви в кината на СССР и Бъл 
гария.

наши художници, които са 
свързали > проблемите 
своето изкуство с общество
то и живота. Роден е през 
1904

вас,
на кументи от героическите дни 

на Испанската революция 
(Кун е бил участник в Ис
панската 
„Партизани

Филмите „Каролина Риеч- 
ка“ и „По-добре е да умеещ“ 
доживяха за

година. Художествена гражданска война), 
- документ от 

героическата борба на наши
те народи. Неговите графи
ки са покъртителна картина 
на едно неспокойно време.

От 1941 година 
участник в НОБ. Професор'е в 
Художествената академия и 
член на Сръбската академия 
на науките.

Досега е им ?.л

академия завършил през 1926 
година в Белград. А веднага 
след това Кун отиЕа да след
ва в Париж и Италия, къде- 
то остава до 1929 година, ко
гато за пръв път открива из 
ложба в Белград. Той е бил 
член на художествената гру 
па. „Облик“ и основополож-

кратко време 
успех.

сключват завиден комерчески 
„По-добре е да умееш“ 
даден на СССР, ОАР, Ливан, 
Йордан, Ирал; и Йраи. В тези 
страни на Близкия 
пласиран и филмът „Каро
лина риечка“ обаче тя ще се 
прожектира и във Венецуе
ла. В Египет Ще

огромни полски 
цс шията ма 
изко, чс тази

не ра- 
с достатъчно ко-ръ

-6л
е про

пии на филмите----
иите четирдесет дни 
че ни

през поел е д 
са склющи.

с чужбинае активен изток еняколко 
твърде изгодни аранжмани. 
^ Полша например, 
чека спогодба

е склю
ча продажба 

на нашите филми: „Мартин 
в облаците“. „Насилието на 
площада“, „Ден четиринаде- 

-’-не посягай в щастие, 
то , „Къс синьо небе“. По-

В САРАЕВО СЕ ОТКРИВА 

МУЗЕЙ НА ЛИТЕРАТУРАТА
ник на групата на прогресив 
ните художници

се представ 
ят нашите филми „Солунски 
те атентатори“, „Двамата“, 
„Песен“, „Първият , гражда
нин на малкия град“, „Ден 
четиринадесети“и „Кипящият 
гРад , „Небесният отред“ е 
продаден на Израел, но за 
него са

„Живот“, 
както и член иа зСалона на 
независимите“.

много свои 
изложби у нас и в странство.

П. ЖарховичИлия Гърбич и Звонимир 
Шубич. В Музея са застъпе
ни и живи писатели като 
Бранко Чопич, Хамза Хумо, 
Душан Джурович и Велко 
Петрович. Писателят Бран
ко Чопич подарил на Музея 
ръкописите от своите стихо
творения и други, произве
дения, които е създал през 
време на партизанската бор 
ба и екземпляри от всички 
свои преведени произведе
ния на чужди езици. Тук се 
пазят комплети на списани
ето „Бразда“ с писмата на 
Исидора Секулич, Иво Ан- 
дрич и др.

Културните дейци в Сара 
ево считат, че Музеят на ли
тературата ще изпълни зна
чителна възпитателна роля, 
защото той е замислен и ка
то един вид практичен семи
нар за "студентите по лите
ратура.

В началото на идващата про 
лет в Сараево ще бъде от
крит за публиката Музей на 
литературата, първото от то
зи вид заведение у нас, а ве 
роятно и в света. Инаугарал- 
ната изложба ще обхваща 
живота и творчеството на 
Петър Кочич, а втората из
ложба, за която се събират 
материали, — ще носи името 
Босненските и херцеговски 

в Народсосвободи-

Изправка
заинтересовани и в 

ДЦвеция и Норвегия. На побе 
дителите в Пула най-много 
се търси в чужбина „Кипя
щият град“, когото търсят 
Полша, Унгария и Чехия. 
Филмът „Двамата“ има изгле 
Ди да бъде продаден в Ита
лия, Западна Германия и Ска 
ндикавските 

Според 
га договори

В минялия брой 
ника в

на вест- 
статията „Поглед в 

историческото миняло на Ди 
митровград“ от И- Николич, 
поместана на 8 страница, в 
последната колонаписатели 

телната борба. Този Музей 
като заведение е основан към

по тех
ническа причина е направе
на грешка. В четвъртия аб
зац в изречението „През вре 
ме на Втората световна вой-

страни.
края на април тази година.

Освен работната стая на 
Петър Кочич, Музеят разпо- 

работната

заключените досе-
тазгодишният

план, възлизащ на 450.000 До 
лара естая налага и с 

Силвие Страхимир Кранче- 
вич, с ръкописи, лични пре
писки и предмети на отдел- 

Той откупил 
подарък

реализиран още в на- 
иа този месец. Д° 

кГ>ая на годината се предвиж 
Да да бъде осъществен обо
рот от 550.000 долара, което 
значи, че тази година е по
стигнат много голям успех в 

* продажбата на наши филми 
I в чужбина.

на окупаторските войски на 
фашистка България, чалотозаедвд
и под командването на гер
манците освободиха Цари
брод ..думата освободиха 
трябва да стои в кавички — 
„освободиха“.

писатели.ни
или получил к<1то 
ръкописите на писатели за- 

в борбата — като 
Зия Диздаревич,

гинали 
например
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ЦАРИБРОДЧАНИ ЬА ЧЕГЪР ЕДНО ПРИЗНАНИЕ 
В СКУПЩИНАТА

ЗЛОБОДНЕВКА

Г°Л**МА РЛА°СТ-Й През 1935 година народ
ният представител от Цари- 
бродско Урош Стаим успя с 
различни интервенции при 
някои министри и правител 
ството да постигне следното 
за тогавашна околия Цари- 
бродска: каменната сол не се 
продаваше чрез търговци, за 
щото я продаваха по 4 до 5 
динара килограм, а направо 
чрез кооперациите; за довър 
шване на училищните сгра
ди в Петърлаш и Пъртопо- 
пинци се получи помощ от 
150 до 200.000 динара. Полу
чи се кредит от Министер
ството на земеделието за три 
вагона царевица, която бе 
разделена безплатно на бед 
ни селяни; за изграждането 
на чешми се отпуснаха 140.000 
динара и се започна с по
правка на пътищата в Бу- 
рела.

На 22 юли същата година 
Урош Стаич произнесе реч 
в Народното събрание и ме
жду другото каза:

„Ако не съществуват дру
ги причини, тогава съществу 
ват стратегически такива, ус 
поредно с границата да има
ме един път, който да преси
ча околията... Това трябва 
да се направи, ако не за дру 
го, а то по национални съ
ображения. Аз ще ви при
помня за събитията, които 
се случваха в годините 1930 
и 1931, когато тамошните хо 
ра се излагаха на опасност, 
за да пренесат адски маши
ни срещу 300 динара възна
граждение. Това винаги не 
правеше пропагандата, но 
горчивата мизерия: хората 
не са имали хляб и лесно се 
решаваха да правят такива 
дела.“

Тия дни получихме писмо от Скопйе и голяма радост стана у дома 
ни дойде на гости нашият скъп приятел Томо 

си поприказвам със стар приятел, в по-
моето

когато научихме, че скоро шс 
Ангсловски. Аз се радаах. че шс
малките членоии на семейството ни. може би заред това. че чувствуваха 
уважение към Томо. а може би и зарад подчертаното изречение в писмото: 
.НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО НОСЯ ПОДАРЪК ОТ 
СКОПИЕ".

подарка от Скопйс. Даже 
събитието * нашия дом

Не остана ден децата да не си приказват за 
и най-малкият Митко започна да се интересува за 
и активно участвуваше в. предложенията по уреждането на нашия дом и по
срещането на чичко Томо.

Вечерта преди пристигането на приятеля ми. аз сс обърнах към же
ната и децата със следните думи:

— Утре пристига нашия приятел от Скопйе. Искам на нашия гост 
да отдадсм нужното внимание. . .

— Искаме татко. . . извикаха децата в хор.
дойде. ТомО с между Нас. По 

Децата с не-Най-сстнс дълго очаквания моменат 
предварително направения протокол го посрещнахме на гарата, 
търпение очакваха кога шс сс отвори кафявото куфарче, за да видят по
даръците от Скопйс. Право да си кажа. това любопитство у децата сс пренесе 

та и ние някак си очаквахме предаването на подаръците.върху мене и жената.
Затова и нс дадохме куфарчето на носача, а сами щафстно го пренесохме
до Дома.

-V«.:•.**_х. V. ____ с ^ —.

На 19 май 1809 годипа стаиало отражението при Каменица. Степан Синджелич 
с 3.000 войника храбро отблъснал пет турски атаки па Чегър, по когато видял, че 
няма спасение, стрелял с пищов в джепапето и е войните си отлетял във въздуха.
По народно предание в тая битка са участвували герои от Крупец, Суково и Цари
брод. Когато френският писател Ламартип минал покрай Челе кула през 1833 го
дина той написал:

„Нека сръбите запазят тоя паметник. Той ще научи техните деца какво значи 
независимост на един народ, показвайки им как са я платили техните бащи“.

Статистика за българското малцинство
в Югославия

И сто найтържсствсната част от посрещането: Томо застана до 
куфарчето »Г започна да раздава подаръците.

— За моя приятел — каза той — 
и почитател на Цйгарите — една запалка. . .

Радост в стаята. . .
— За нашата домакиня-една хубава .блуза. . .
За най-малкия Митко — едно камионче ... за пстокласниха Иван тази 

хубава писалка. ..

и скъп другар, дългогодишен пушач

Ковинска общтина — 518, Та 
мишка община 
греб — 172, Скопие — 241. 
Най-много лица от малцин
ството живеят във Войводи- 

3.264, а най-малко в 
Черна Гора само 30.

-Й Според преброяване на 
населението през 1953 годи
на в Югославия живеят 
■60.398 лица от българското 
малцинство. Най-много жи
веят в Димитровградска об
щина (22.085 жители) и Бо-

силеградска община (28.238 
жители). Останалите живеят 
распърснати по цялата стра 
на. Да споменем само някои 
места, където живеят: Бел
град — 383 жители, Ниш 74, 
Яшатомичка община — 662,

394, За-
Когато получихме подаръците малкия Митко нещо забеляза в ку-

; 1
— Чичко Томо. нещо остана в куфарчето, нима и това не е нлгькъв

фарчето . .

Анекдот
СЪМНИТЕЛНА РАБОТА

подарък. . .
—. Ами. каза 

завит в бяла хартия’,
на Томо. след като изтръгна по-голям къс кашаквал, 

това парче съм поиел’ за път и сто. . .
— УРАШ КАШКАВАЛ?! Чичко Томо донесъл кашкавалI — извикахаПрез лятото 1944 година в 

Топлица една част от Чет
върта сръбска бригада раз
громила една българска ро-* 
та, която се опитала да влезе 
на о свободената територия. 
В това време боецъ Влайко 
пленил един български офи 
цер.

децата в хор.
Жената, която беше от планинските райони и беше голям почитательроП чГР ЦАРИБРОД I. 'I юнин 1919 ПЮ*тод. Когато искаш да сс отъ 

кой приятел" досаден поиск 
в заем.

от ия- 
му пари

рвеш
(ай на тези млечни изделия, макар и да сс опитваше да скрие въодушевлението 

си, захвърли блузката и взе кашкавала.
Жълтият къс кашкавал, изработен в някоя наша мандра, от височхо 

мляко, лежеше на мастата и ни поглеждаше срамежливо.
За вечеря всички получихме по едно късче. Томо се отказа, като 

заяви, чс той пак ще си вземе в Скопйе.
Утрсдсн всички комшии дойдоха да видят подаръка от Скопйе — 

нашия димитровградски кашкавал и ми завиждаха, чс си имам. приятел в 
Скопйе.киши 41

Ти пишеш ли7
- Да.
— Поезия или белетристика? 
Нс. Любовни писма!

/>• „•
4* Видео КЛОПОТАРОВСедиачко слисаш* и хумор-ь, сатира ■ о4щвствв»гь живегь Брой

РжДДХТОГЪ- /Ьжлчо Ц

Пеш Започнал българинъ да се — 
отбранява и между другото < 
казал: ;

— Братко, аз съм комуни-^

А тебе засяга ил те закона за кон
фискацията?

— Не. а тебе.
— Мене да! Имам придобито от же

на ми едно незаконородено дете пре» 
войната.

ГТггзт п “ »*«'
„Каоиоторх - Иврчеродъ-*I

На това място преди няколко месеци ставаше дума за първият наш 
вестник за хумор и сатира „Клопотар" Вестникът с излизал през 1919 и 1920 

година и печатан в Димитровград в печатницата на братя Хаджиеви. Неговата 
известност по това време е била далеч од пределите на обшината и ползвал сс 
с голямо доверие всред читателите.

Ето какви задачи си с поставила редакцията във първият брой на 
вестника от 1 юни 1919 година:

.Дрън, дрън, дрън. Добър ден. Г-да!
-От днес започвам да излизам на бял 
свят след тъмна нощ. Не ми бе въз
можно да излеза при вас до сега по 
много причини, които всички вие ше 
•чуете и разберете когато вапочна да 
дрънкам . . .

Аз съм Г-да безцветен и като такъв 
лред мен са всички равни като пред 
закона. Очила носа. но не защото не 
довиждам. а за да прикривам 
що далече виждам, за да го пипна с 
ръце. Нс обичам да подслушвам, но 
всичко чувам ...

Млад съм аз и нс мисля да умирам 
.скоро, затова сплотете сс всички о- 
.коло мене, понеже ше ви служа мно
го ... шс ви веселя когато сте мрач
ни и шс гледам да си нс исчепите уста 
тя когато сс смеете. Шс ви одобря
вам когато сте скарани и ше пазя да сс 
нс скарате пак . . . итн."

Й наверно вестника си устоя на ду
мата. И хумора му бе обхванал всички 
гънки на живота. Ето как в един брой 

изборите 1919 године след 
избирането на Ставри Лавитков от Жс-

СТ.
4? Влайко, който тия дни оча 

квал- да го приемат в Партия 
та, отвърнал остро:

— Мълчи, лъжец такъв, ти 
си комунист, а аз още не съм

И така от брой в брой „Клопотар" 
засмиваше хората и бичуваше недъзите 
на тогавашната власт и различни про
яви в тогавашното общество. Ето на 
какво се смееха царибродчани 

1919 година.
през

насял. И във всеки брой „Клопотар* 
закачаше и властта. Ето, какви въпроси 
той постааля в сериозния отял.

„Въпрос Номер 1.
Питаме съответните власти: какво 

стана с дрехите и др. вещи събрани от 
гражданите „за героите от фронта".

Въпрос Номер 2.
Питаме Г-н А. Вълкадинов предсе

дател на общоградската контролна ко
мисия за контролиране обшината какво 
е направила тази комисия до сега?

Въпрос 3.
Питаме обш. кмет кога ше приложи 

заповед Номер 3."
Но „Клопотар" не спираше тук. Кога-* 

то започна да дрънка той 
всички. Ето едно стихотворение за пред 
ходника на „Балкан" хотела „Македо
ния" под заглавие „Царицата на Цари
брод".

Как Джуоа Якшич е написал 

стихотворението »Отечесшво«
това

вия брой на- „Отажбина“.
Джура поклатил глава и 

оставил чашата. След това 
пристъпил към притежателя 
на кафенето, взел тебешир, 
с който се записва кой ка
кво похарчи и бързо поме
стил две маси от средата на 
кафенето. Всички присъст- 
вуващи се погледнали и о- 
чаквали да видят,какво ще 
направи Джуро. А той, съв
сем трезвено, клекнал на по
да и започнал да пише обе
щаното стихотворение:

„И ова! камен земл>е Ср- 
бизе

што претеН суицу, дере 
кроз облак.“

Владая бързо преписвал 
стиховете ма Джуро от пода 
на кафенето и в скоро време 
първият брой на „Отаджби- 
на“ се появил в продажба. 
(„Отаджбина“ е излизала от 
1875 до 1892 година).

Сръбският политик Вла
дая Джорджевич се зани
мавал Ьще и с медицина 
(бил е хирург), история и ли 
тература. Понеже в Сърбия 
в края на 19 век не съще
ствувало по-сериозно спи
сание, той решил да издава 
известното списание „Отадж 
бина“. За първия брой, по 
право като първо приложе
ние за първия брой Джура 
Якшич му обещал едно па
триотично стихотворение.

Дните " минавали, първия 
брой на списанието вече бил 
отпечатан, а Джура никак да 
изпълни своето обещание. 
Приказвало се, че Владан 
един ден намерил Джура в 
кафенето „При три шеши- 
ра“ в Скадарска улица, сре
щу Джурината къща.

— Няма да се отделя от 
теб, докато не ми дадеш сти 
хотворението. Никой не ми 
вярва защо не излиза пър-

закачаше

„Мазе. мазе. пълно мазе 
с коняк и вино 
с мастика и мезе 
всичко зло и добро 
Тота се казва хотел Македония 
с мъжки благодати и добрини 
какво потърсиш сс намира 
па даже и Шуменска бира.
Ех да мога сс курдиса 
с някоя лсспина 
у мазето аз на Спаса 
там на хладнина.
Чс да видиш как сс цока 
бира и вино 
Ирсисто сал да дава 
на скара печено.

В републиката „Клопотаризми" мо
жеха да сс прочетът сто тези редове., 

— Най сладкото пешо в тоя живот 
с когато сс напиеш с мастика и станеш 
посред нощ да исписш един литър 
вода.

пише слсд

люша.
„Научаваме сс. че за околийски на- 

назначен. Г-дин■чалник на градът ни с 
Ставри Лавитков ижснзричасми Жслю- 
шкото слънце, С това назначение 
•сс непълни една от платформата на 
блокзритс: чс за околийски началници 

бъдат назначавани само лица със 
■средно и виеше образование.

Г-д Ставри Давигков с човек с „за
падно образование": свършил е , на за- 
пзд-килийиото училище при Чориндол- 
.ския монастир. Който отстои само един

шс

киломстар отатак границата . . .
Ние сърадвамс широкия министер на 

Г-н Пастуков, авътрешните работи 
съшо и блоковия комитет в градът ни 
за тоя им сполучлив избор".

Макър, чс „Клопотар" бе обешал да 
бъде бссцвстсн ясно проличава че то
гавашната власт в околията нс е под-

Младите момичета са като зелени ара- 
лики. Кисели са, но пак ги ядем.

В ОНАЯ НЕДЕЛЯБАИ ОНЗИ ф Текст и рисунки МЕТОДИ ПЕТРОВ
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ДЕТСКА РАДОСТ

Лятото измина в игри и радост,
овцете, по поляни е топка.

В разходки по балкана крепна нашта млад , 
ц във езерата сипи е лекокрила лотка.

Весели и здрави е торбички, през рамо, 
отново в рояци в училища родни, 
да черпим наука и сладост само 
що дадоха даром гении световни.

Пазарен ден 

в нашия град
го връщаше назадмаха и 

при Михец. И с котката се 
съгласяваше.

От началото се намираха е кавала, с
Пъв вражески отношения, за 
щото Тигър искаше да я на
двие. Но след като му ня
колко пъти с лапите изскуба 
космите, той се сприятели с 
пел и с останалите домашни.

.. .Този ден фашистете буй 
ствуваха по селото.

КоткагАа беше любопитна 
да види какво става навън. 
Измъкна се през прозорчето 
на кошарата и седна на пле
та. Един от фашистите я вид 
я наведнъж я сграби и я 
хвърли в човала си. Котката 
е най-сладкото печено за ита 
лианските фашисти. А кога- 

„ то напълниха човала до вър 
ха, офейкаха през ливадите 
към града. Понеже котката 
беше домашна любимка, ба
щата на Михац тъгуваше 
след нея.

— Чакайте, разбойници чер 
ми, ще дойде време когато 
ще усетите нашите ръце!

А Тигър, който имаше го
леми уши. вероятно бе Д°~ 
чул отчаяното мяукаме на 
котката и го нападна бяс сре 
щу фашистите, защото жи
вотните никога не забравят 
неправдата. С иастръхиати 
косми той показа зъбите си, 
измъкна се от ръцете на Ми 
хсц, хвърли се през прозор
чето на обора и полетя през 
двора право върху фашис
тите. И с един такъв бяс се 
нахвърли върху онзи, който 
носеше човала, така че от 
страха и ужас хвърли чова
ла. Тримата се разбягаха 
пред нивите, като гге посмя
ха да се обърнат назад.

Станах сутринта и тръгнах 
града. По пътя ме накъм

стигаха селяни с натоварени 
кола, коне и каруци. Работ
ливи селянки се 
под тежки кошници, от кои 
то се подаваха едри чушки

повиваха

За знания жадни отпово сме тука 
да стапсм способпи за нашата родина ( 

псбсто да хвъркпем с „щука
и зрели домати.

Беше пазарен ден. Приети 
гнах на пазарището, а там 

разноцветна
да можем п 
да търсим е ракети пови простори.

една красива 
картина: на пейкате, подре- 

на купчинки, чушки,
Владимир ХАРИЗАНОВ

дени
лук, картофи, грозде, прас
кови, ябълки, круши, И МНО 
го други продукти. Купува 

минават, разглеждат

ИЗ ДЕТСТВОТО НА ЛЕНИН
скача и да вика славохвално 
като победител.

— Аз победих!
Аз се разтревожих заради 

непозволеното подмятане на 
кр ок в честната борба и ка
то всички поисках да се пов 
тори двобоят. Противникът 
на Володя започна наивно, 
но трвърде остро да се защи 
щава, че не е прибегнал към 
непозволен начин.

В Кокушкин Володя на
пълно се отдаваше на почив 
ка и игри, Обаче в Смоленск 
още от паното си детинство 
той много четеше. Книги взи 
маше от библиотеката, кога
то отиваше с по-старата си 
сестра Анечка.

Шегувайки се, Аничка ме 
попита:

— Коля, дали ти разказва 
Володя как е отивал в библи 
отеката?

— Не, ме е разказвал. А 
защо?

— Питай го. Това е интере

чите
стоката и хареше ли им не 
що, купуват го. Започва па- 
зарене, селяните хвалят сто 
ката, купувачите понижават 
същата и накрая се нагодят. 
Всички викат високо, пазар 
ят се, така че се вдига глъч 
ка, кеято се носи в есения
въздух.

Тук-таме изкукурига ня
кой петел, изквичи прасе или 
заблее овца. Това е пазарът 
за добитък.

И ето, времето отлита. Хо 
рата започват да си отиват, 
а пазарът става все по-пуст. 
Селяните отиват по магази
ните, правят за спечеленото 
пскупи и напускат града . ..

Привечер, когато изчезне 
и последният продавач, над 
мястото се спусне тишина, 
само тук-таме червенее слу 
чайно паднала чушка 
домат.

А самотните пейки стърчат 
празни и чакат следващия 
петък.

Обаче Володя не прие нито 
неговото оправдание, нито 
мойте нападки, вече със свой 
ствената му откровеност и 
мирната убедителност в свсе 
то правилно становище, по
стави въпроса върху съвсем 
друга основа: че не е до
статъчно победата на оня кой 
то се намери озгоре при пада 
нето; това положение трябва 
да се задържи, защото оня 
отдоле може да се намери от 
горе.

— Аз паднах върху земя 
та — каза Володя, — а след 
това той би се намерил от
долу.

—• Кога след това? — по
питах аз. — Трябва да се о~ 
предели време .

Взехме решение да броим 
до сто. и ако оня, който бъде 
отгоре не бъде свален, а се 
задържи до края на броене
то. той' ще бъде победител.

Двубоят се повтори и пак 
дойде до подмятане на крак. 
При падането Володя се от-

сно.
Володя нерадо разказваше, 

че когато отивал в библиоте 
ката на улицата го нападна
ли гъски, които предизвик
вал. Протягайки шии, гъски 
те го нападнали. И когато 
това нападение получило 
твърде, сериозен характер 
той легнал по плещи и за
почнал да се брани с кра
ката си .

— А защо не се браниш с 
тояга?

— Нямах при ръка тояга. 
Проче, това са дребулии, глу 
пост, а това беше преди две 
години.. .

На малката полянка в бре
зовата горичка. Володя беше 
започнал борба с едно мом
че, което беше една година 
по-старо и за цяла глава по- 
висоок от него. Това момче 
самохвално заяви, че никой 
не може Да го победи. Обхва 
наха се с ръце и започнаха 
двубоя. Противникът нена
дейно падмятна крак на Во 
лодя и той падна. Партнерът

— Изхвърлете това куче от 
заповяда бащата 

като видя куче в двора.
— То е толкова малко, че 

нищо няма да изяде! — бра
неше го Михец.

— Кучетата растат, наско
ро ще бъде голямо колкото 
теле!

Понеже това кученце не 
познаваше бащата на Михец, 
започна да ръмжи срещу не
го и остри зъбите си.

— Освен това и напада. Ве 
че да не го видя в къщи. ко
гато се Бърна от работа! — 
заключи той.

Но всяка чорба не е така 
гореща както кога се сготви. 
Затова Михец този път не по 
слуша баща си. Фактически 
той го послуша — кучето не 
се намираше в къщи когато 
татко му беше тук. Тогава то 
се намираше в свинарника 
на съседа, в който тази го
дина нямаше свине. Наисти
на беше зло куче. Раната 
крака му оздравя. На всеки 
непознат ръмжеше. Ако по 
пътя, кейто беше далече от 
другата страна на нивите, 
минаваха фашисти и гьлча- 
ха, кучето би побесняло, 
като нападаше на вратата и 
гризище дърЕсто, така че

малки трески пръскаха на 
всички страни.

Михец го учеше да пази 
питомите зайчета и кравица- 
та, гъските и патките. Куче
то се показа като надарен У- 
ченик. Приличаше на малък 
вълк, а опашката му става
ше гее по-китна. Михец още

Топе Селишкар:

къщи!

ИЛИ

Миряна Манова 
уч-ка VIII1

АНЕКДОТ

Придвижи се 

по - близконово намери отдолу, но твър 
де бързо се прехвърли отго- 

| ре и се задържа до края на 
. броенето.

Трудностите никога не за- 
му се наведе над него и вед- | дЪржаха Володя. Те го са- 
наго стана, като започна да

Човалът се развърза и от 
ного излетяха кокошки и ког 
ката ...

Бащата се смееше, ох, кол 
ко сладко се смееше, а след 
това похвали Тигър, който 
стана герой и спечели право 
то пс-нататък да живее в 
къщата.

отдавна обичаше 
куче. което би било силно и 
зло като тигър. Затова залоч 
на да го нарича Тигър. Ко
гато през първите дни на °~ 
бучаг.ането кучето му осака
ти едно малко зайче той го 
строго наказа. След това ако 

\му побегнеше някое зайче в 
храсталака, Тигър тичаше 
подир него и внимателно го 
хващаше с муцуната около сто

има
Дядо изпращал се ся внук 

в партизани и при раздяла
та му подарил своя съкратен 
карабин. Внукът погледнал 
пушката и след това се опла 
кал:

— Какво ще правя, дядо, 
това не може да хвърли да
лече!

— Не се грижи, нищо! Ти 
се приДЕижи по-близко — от 
говорил дядото.

мо подтикваха да изтрае до 
постигането целта.

Да се отдаде на работа, на 
четене или чак на развлече
ние бе една от характерните 
черти на Володя.

от Н. Веретеншгков 
Из книгата „Володя Улянов"

Из природата
— Така ще бягат всички 

тези черноризци когато за
почнат да пукат нашите пу
шки — каза бащата по вре
ме на обеда, докато Тигър ве 
село въртеше опашка до ма
сата и ръмжеше от удовол
ствие че е член на жите
лите. А Михец този ден бе
ше най-щастливото дете на 
света и веднага започна да 
строи хубаБа и престори о 
къща за Тигър.

. .. Един път, почти преди 
мрак, Михец плуваше на дру 
гата страна на Кърка, защо 
то бе горещина ц под един 
гръм той имаше там въдици 
За щуки. И Тигър плуваше 
подгчр него Енимателно, защо 
то Михец никъде не можеше 
да тръгне без Тигър,' а нито 
Тигър без Михец.

Когато Тигър стигна на от 
въдния бряг космите му на 
стръхнаха, облегна се върху 
четирите си крака като че ли 
се готе и за- скок, взря се в 
житото и почна да ръмжи.

Колко изяжда 

един слонКОЛУМБОВИ ОТКРИТИЯ
Световните зоологически 

градини имат голяма мъка с 
прехраната на някои живот
ни.

сс завърнал в Испания.
Приказните богастоа на откритите но 

пи земи възбудили интереса на обще 
стпото. Създало сс цяло ведомство за

Разказите зо задморските страни прнв 
личали вниманието па Колумб и той 
започнал да изучава местните архиви, 
в които сс пазели материали за плава- 
нията на португалците в Атлантическия 
океан и дори участвувал в една пор
тугалска експедиция до Британските о- 
строои. По това време у Колумбо уз
рява идеята да търси път за Индия и

Обикновено се изразходва 
голямо количество храна, по 
няколко тона на ден. А за 
„меню“ се употребяват око
ло осемдесет вида различни 
продукти.

Ето „менюто“ ма някои жи 
в отпи.

Тигър изяде от 8 до 10 
килограма месо с кости. Един 
гиът )в седмицата получАк! 
сет етери а нска храна и тога
ва получава само мляко.

За закуска, обед м вечеря 
лъвът изяжда 7—8 кгр. месо, 
а също така пресни овещия 
и мляко.

Хипопотамът 
картофи, сено, а през лятото 
с трева, грах и пшеница. Той 
изяжда до 50 кгр. храна дн-в

А ето дневната дажба на 
елена:

новите испански колонии. Съоръжена 
била голяма експедиция от 17 кораба 
с 1.500 души екипаж,

Колу*1б.
пачело на кеято 
Експедицията из-застанал пак 

лязлл от пристанището Кадис, прссякла

Млади читатели, нс 
за нашите деца“. Вески бро

пропускайте от сега нито едни брой ст „Бр1тствз 
И ви нсеи възможност да получите една от предви

дените награди па наградння конкурс. Може да пи донесе ръчен часовник, 
хубавн писалки, специални моливи, прибори за рисуване и чертежи, футболна 
топка и пр.

За разлика от мнналогедишнма конкурс сега във всяко купонче ще 
по три. въпроса от различните области на науката -- естестпо — 

знание, общсстоозпаиис, физика, география, история, литература, 
пр.. от опия области, които вие стс изучавали или изучавате. От 
вписвате на специално определените места в 
Ксгато излезе

бъдат поставени

живспис и 
гговс ритс ще 
ги събирате, 

изпратите 
ще пол у-

купончето и щс
купончета щс 
на въпросите.

и последното купонче, т:гаоа всички
конто дадат точни отговори

гради.
Конкурсът трае до 25 МАП 1962

Д-» редпкнпята. Онези,
чат на

година.

КУПОН № 1
1. Съюзиш асе храни с наред на скупщина избра Комисия, 

която има задача да изработи проекта на новата кон
ституция. Комисията и нейните подкомисии работят уси- 
лено, за да изнесат по-скоро основните 
новата конституция. Отговорете 

— Кога Съюзната
лзсегапщата Конституция __
къде? Дали е имало 
кога са приети тези

— Момченце, вържи куче
то и ела пс-близко! — обади 
се някой
Михец не можеше

начертания наст житото когото мо. на въпроса:да види. ма родна скупщина е приела 
на коя дата, коя година и 

по-късно някакви промени в нея и 
промени, ако ги е имало?

Михец Бърза кучето за ед
но дърЕО, заповяда му да 
мълчи, защото го бе научил 
на есички тези вещини. и 
внимателно започна 
стъпя към житото. Легна по

червено цвекло
картофи
сено
хляб
кисело зеле 
мъх 
грис 
оах?.р
брезови клонки

30 кгр.
25
10да при-
8островите на подправките на запад. През 

1485 г. Колумб предложил па португал 
екия крал споя пръв проект за търсене 

път за Ипдия. Този проект 
бнл отхвърлен. Тогава Колумб сс пре
местил да живее в Кастилия-И;пания. 
Едва през 1492. г. иегеоият 
одобрен от испанския крал 
и кралица Изабглз. На Колумб била 
дадена титлата „деп", а условно адми
ралски чин и релица привилегии при 
евентуално откриване на нови земи. С 
участието на севилските банкери били 

три кораба: „Сайта Мария“ 
„Пинта“ с 90 души екипаж 

3. VIII. 1492 г. флотилията изля-

Ат --итми<-сг|* океан и гтл о~кг':
ла редица острови от Норня спят, при
стигнала на остров Испанюла. Стт»-к 
най-н?прсд сс отправил към с'тр в Ку 
ба. който считал за най-изтечпите *>р- 
гоис на Инлия. е елгл това стк-ил и 
острел Ямайка.

През 1496 година Колумб се 
нал наново л Испания, и <-ъопжит тр-- 
та експедиция от 6 когзб?. *,-*ито птк 
под псгсва команда, се отпр-пилв та по 

Пр«

5стомах, наостри уши към ж I 
тото и вече съжаляваше, че 
г.ърз^. Тигър. Любошггсвото 
го огладя. Ог житото се оба-

3
па запад 2 Кога и къде е открита първата печатница? 

3. Вие сте учили, чули сте 
цнто са произлезли 
I- :{?сте на въпроса:

— От кои

1
проект б'*л 
Ф.

или сте чети, че пти- 
СТ други по-нисши животни. Отго-

20 парч.
ЗДРЪТ*-рдинанл

— Тч Жохарев сия ли си?
— Жохарев от петите до 

главата! — одговари Михец.
Умееш ли да мълчиш?

— Ще мълча като гроб!
— Мразиш ли фашисте?
— Издън душата си!
— Тогава предай тази бе

лежка на татко ти, 
кой да не види!

— А кой си ти?
—■ Партизанин.
И пред Михец падна бяла 

бележка. Михец я взе в у- 
ста, отвърза Тигър и скокна 
във Еодата .. .

РЕБУСИ животни са произлезли птиците?
сз време на 

—па плавзпе Колумб открил остров 
Тринидад н брега на Южна Лм^гика, 
край която плавал от 620 до з. *.
Ча като се завърнал на остров И- 
сплньола по заповед на испанските ода 
летели Колумб и неговия брат били 
окапани и върнати в Испания.

Слел като бил освободен и реаби
литиран. през 1502 г. той съоръжил и 
четпъот.з експедиция, кеято тр-яла до 
1504 г. През време па това плапапе К-- 
лтмб открил, и изеледрол брега на 11гп- 
тралпа Америка от н. Хогд*т*С До 
Дзриспския залив.

Колумб нс открил пътя 
млкар °с ло края на живота си провал, 
че с достигнал нзтечпеазиатските 6р*го- 
пг. Откритията на Колумб изиг-а^и ог
ромна роля '1 опознаването па 3*мятз 
и за развитието на географската наука.

поез >498 г.

о т г о в р и
приготвени 
„Ниня“ и 1.*ТГи на
зла на далечно плаване от пристанището 
Пллос. След дълго плаване, през потта 
на 11 срещу 12 октомври, експедицията 
се натъкнала на непознат сстрсв от 
групата на Бохемските остроги._ който 
нарекли Сан Салвадор, който сега носи 

Утолинг. Това било пързото съ

Е 2

3.но ни-
и мето
прикосноосине на европейците с Новия 

На 27. X. 1492 г. Колумб откри 
северния бряг па остров Куба, а през 

западния бряг на естр-в И- 
(Хаити). Край бреговите на 

потънал флагмантският кз

Име и презиме ...I
свят.

У-К ОТ ОСНОВ. У-ще 
адрес: улица (село)

за Ипдчя.декември 
спзньола 
този остров
рлб .Сшп Мария”. Тук Колумб

Навидаз (реж-
о*ио-

община .........вал първата крепост 
донстоо). в КОЯТО оставил !« човека и


