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Заседание на Комисията за копсШигйуциопни еъ&рвсп

Плепуи па Околийския комишеШ па СКС в Ниш

ЩЕ СЕ ПРИСТЪПИ
КЪМ ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОКОНСТИТУ1ДИЯ

НЕОЩИМО Е МОН ИЗДИГАНЕ
МНМПЕШ1Е МЕША
А ВИКНЕ '
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След дводневни заседа
ния Комисията за консти
туционни въпроси при Съ
юзната народна скупщина
е взела решение да започ
не работа върху изттовява
него на проект за новата ю
гославска конституция. То
зи проект ще се основава
на материалите, изготвени
от подкомисиите и върху
забележките, коитс- са прис
тигнали от различни инсти
туции и форуми. На заседа
нието, на което председателствуваше Едвард Кар-

дел се е разисквало върху
материалите за Конститупи
ята. Тези материали се от
насят до обществено-иконо
мическата система, и поли
-телесната система, еключи
телно и отношенията меж
ду "федерацията и републи
ките, както и до комунал
ната система, правата и дл
ъжноетите на тоажданина
и до международните отно
шения. След обмен на мие
ния, Комисията прие по на
чало предложените матери
али като основа за по-ната

тъшната работа. Очаква се
че изготвеният проект за
новата Конституция ще се
обсъжда от страна на Коми
смята за конституционни
Еъпроси към края на месец
февруари, като след това
обсъждане ще бъде ггредло
жен на публично разискв
ане.
Па заседанията на Коми
сията е присъствувал и пр
езидентът на Републиката
Йосип Броз Тито.

Кадровият въпрос в Димитровградско
. В новия петгодишен план
ст 1961-65 за развитие на
Димитровградската комуна
се предвиждат твърде сери
озни задачи, както по въ
проса за разширяване на
настоящите стопански пред
приятия така и за изграж
дане на нови такива. В по
вечето случаи за провежда
не на тия задачи парични
средства са обезпечени. По
ставя се въпроса при нали
чност на обезпечените сред
ства, дали е това достатъч
но плана да бъде реализи
ран, когато знаем, че сто
панските оргаиизаци нямат
достатъчно кадри. Тоя въ
прос е поставен малко с
закъснение, от стопанския
съвет на общината. Сега се
поставя въпроса: кой в бъ
деще трябва да се грижи
за. кадрите?
В направения анализ бе
изтъкнато, че стопанските
предприятия
не показват
достатъчно интерес по тоя
въпрос и някои стопански
организации са доволни с
настоящето състояние. Обаче нуждите за кадри го
ворят съвсем обратното, че
настоящия кадър не може
да реши всички
въпроси
предвидени по Петгодишни
ж план. В края ка 1960 го
дина в предприятията на
Димитровград е било 804
квалифицирани работници,
а до 1965 година в същите
яредпрития трябва да рабо
тжт 3.133 квалифицирани

работници. Особено увеличение се чувствува в индус
трията, занаятчийството и
в селското стопанство. Най
-голяма ну;кда е за високо
квалифицирани работници,
чието число трябва да се у
величи до края .на 1965 го
дина с 278%. От общото чи
сло работнини — 2135, кои
то трябва да се приемат в
стопанството, на висо-коква
лифицирани и квалифициработници отпада
рани
1393 работника или 65%.
При решаване на кадро
вия въпрсс. е стопанството
досега е твърде малко на
правено. Само в настоящия
момент за нуждите в инду
стриалното производство са
нужни 8 инженера и 4 иио
номисти. Тоя недостиг на
висококвалифицирани рабо
тнйци има своето отраже
ние в ПрОИЗЕОДСТЕОТО И В
работата, ка плановите отде
.пи при предприятията, за
щото там нима кой да'рабо
Ти.
Състоянието при земеде
лските кооперации също та
ка е тревожно. Нито една
кооперация няма свой аг
роном, освен кооперацията
„Нишава” в Димитровград,
нито пък управителните
отбори и кооперативни съ
вети нещо превзимат по то
я въпрос. Затова се случва
че кооперациите нямат до
бри финансови планове.
Поставя се въпроса —
кой трябва да се грижи за

кадрите в стопанството?
2. Стопанските органи
зации веднага да пристъп
ят към стилендиране на из
вестно чесло студенти.
3. По—голямо внимание
да се обръне към създава
не на по-добри условия ка
то- се поведе сметка за от
ношението на колектива
към тези хора. Отношение
то към специалистите е твъ
рдо важна грижа на всич
ки фактори в предприятие
то. По тоя въпрос са праве
ни опущения и затова син
дикалните организации тря
бва да поведат сметка по
тоя въпрос. Специалистите
в стопанските предприятия
трябва да намерят своето
място. Тяхната дума тряб
ва да се слуша. В никой
случай на тях не трябва да
се. гледа като на хора, които
приемат големи заплати а
нищо не допринасят за пре
дприятието. Затова пък е
нужно колективите на пре
дприятаята да решават и
останалите въпроси които
ще помогнат еа задържане
на специалистите: въпроса
с квартирите, наградите и
ДРИзпълнението на Петго
дишния стопански план на
общината можем да осъще
егвим при наличност на до
бри кадри-квалифицирани
и висококвалифицирани ра
болници.
Б. Николов

На Пленума на Околий ния. Изтъквайки че самоу тема и какво е било тяхно
ския комитет на Съюза на правлението и развиваща то участие за взимане на
комунистите, състоял се на та се децентрализация на
конкретни решения и злеро
5 януари т. г. се обсъдиха лагат много по-голяма ак приятия по предприятията,
задачите на членовете на тивност.на комунистите Кр
СКС в настоящия' период ъсто Михайлович говори за ' кале са разбрали новата сто
във връзка със заключения нуждата от по-засилено и- панска политика и каква е
та на Ш Цленум ка ЦК деолотеческо образование активността на членовете
СКЮ и въпросите;, аа поли на комунистите. Досегаш- на Съюза на комунистите
тическите и идейки пробле шШ: настоявалия са били ; в общественото управле
ми на организациите ка Съ насочени към укрепване на
юза е стопанството. Долслад учреждения (работнически ние — са основните въпро
за. задачите ка членовете в —-пародии университети, по си, които бяха изтъкнати в
настоящия период изнесе литически училища и пр.), доклада на Йосиф Трайко
Кръсто Михайлович, орга кситв според определени БИЧ.
са се: занимавали
! низационен секретар на О- програми
колийския комитет на СКС с въпроса за системно иде
Центр-алко място при раз
а за политическите и идей- 1 ежл-нчегно изграждане ка
ни проблеми г. с-рганизацк- комунистите и членовете глеждането на тези проблеми се дага на стопански
ите на СКС в стопанството ка масовите организации.
Необходимо е обаче това те единици и ка правилни
Йосиф Трайкович, предсе
развитие на институциите ците за разпределение на
дател ма Идеологическата
да се засилва като при то
закК м >: СИ "
'•КОЛИТ - 1 ко
ва трябва да се търси и съ. дохода. В доклада се
лючава,
че
организациите
митет на СКС.
ответно съдържание на иПрез изтеклия период ср десоюгт-гческо-политическо- на Съюза на комунистите
ганизаш-ште на СКС са по то образование, което- да се малко са разисквали вър
основава върху по задълбо
стигнали значителни резул ченог проучаване на проб ху правилниците за разпре
тати в изграждането на, лемите и явленията в тру деление на чистия приход
механизма на обществено- довите КОЛОКТИВИ и комуна и личните доходи. В резул
“7:д
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Другарят К. Михайлович изнася доклад пред
то самоуправление и изоб
що в изгражданото на. с.5ще
стаеното самоуправление и
обществено - политическата
система у пас. Разбираемо
е, че р тая дейност е имало
известни I го разбирания за
мястото и ролята на и жест
на част комунисти в обще
стаената активност при но
вите условия. Имало е слу
чай, кст-ато те не са проян
лвали .пълната си дейност
в разрешаването на жизне
ни въпроси и във взимане
то на решения в органите
на общественото самоу пра в
ление, ССРН и в различни
те организации. Като се имат предвид тези факти, не
обходимо е е следващия пе
риод Съюзът и неговите ор
ганизации и членство да на
правят всичкс* възможно
за по-пълноценна проява
на ролята на Съюза на ко
мунистите в идейното въз
питание и политическо вли
яние, та в органите на само
управлението и обществе
ните институции да се взи
мат най-правилни реше-

л. (Покрай идеологагческото сбразоБ-иние в доклада
се изтъква, че все повече
нарастват изискванията за
изграждане на морално-по
литическите качества, ксе
то е необходимо- постоянна
грижа и -внимание от стра
на на организациите и ръко-.г.дегвато, и то на първо
място по| въпро:Ь. за борбата,
по отстраняване ка различ
ни отрицателни явления.
Това е Еъпрос, който се на
лага от увеличаване броя
на членството на СКЮ, за
щого те трябва да получи
особеностите на борци с вс
ички положителни качест
ва, които от винаги са от
личавали комунистите.
НЕОБХОДИМО Е ПО-АК
ТИВНО УЧАСТИЕ НА ОР
ГАНИЗАЦИИТЕ НА СКЮ
ВЪВ РЕШЕНИЯТА В СТО
ЛАНСКИТЕ ОРГАНИЗА:
‘ ЦИИ.

. )

Как и колко са запозна
та с новата стопанска сис-

Пленума

тат на тоез значителен бр
ой колективи е закъснял
с изработка на правилници
те. От това се-прави гзвод,
че организациите на Съю
за следва да участвуват ак
тивно и в изтатпявапето на
различните решения, кои
то са от значение за колек
тива. Накрая се предлага
в- доклада организациите
на СКЮ по предприятия
та да насочат своята дей
ност към организиране раз
исквания с работници по
всички важни въпроси и
то в различните организа
ционни и трудови единици
в предприятието. По такъв
начин би се установили по
-тесни контакти на работ
ниците с членството на ра
ботническите съвети. А в-.и
чки тези дейности доприна
сят за правилното разреша
валс 'на всички въпроси в
стопанските организации.
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Консервативците в САЩ
иротив ООН

СЪБИТИЯТА В КОНГО

в борбите между Привържениците па Гизепш и Лучдула зашиели
25 ми:,а. Гизета веч6 не е чаен па йравишелсшвошо
След изявлението на Ги-.
подпредседателя на
зенга,
правителство
кон гоанското ■цо няма да
б Леополдвил,
УРСсс върне докато ко сеКлтаи
ОКОЛО
дят въпросите
на прави
га и становището
СсОООтелството да се
Да на ^ГО^йпсаед
ето му към 1
а
ваха немили съоптн. ,
за момент хвърлят ся!
в Катанвърху събитията погледите
га и насочват Стенливил
за хората към
и Източната провинция.
Според последните сведе
ния започналите на 13 т.
м. борби между войсковите
части под командата иа Лу
ндула и жандармерията,
която е за Гизенга, продъл
жават. Съобщенията, които
произлизат от ООН говорят
че в до-сгашшгге борби са
загинали и ранени окото 25
лица. Според същите съоб
щения Гизенга се опитал
да се пробие до провинци
ята Кшзу, но войниците на
Лундула са блокирали пъти
щата към тази провинция.
В политическите нацио
налистически кръгове в Ле
ополдвил се изразява загри
събития
женост за този
и се казва че „в момента,
когато е необходимо сплот
яване, а не разцепление на
синационалистическите
ли, надделяват политичес
ката неразбраност и извест
но еъншно вмешателство.
ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА
АДУЛА СЪОБЩАВА
Първото официално съоб
щение на правителството

на АДула за събитията в
Стенливил е издадено' на
14 януари. В, не го се казва,
че около 34 жандарми око-

Антоак Гизенга
ло резиденцията на Гизен
га са сг предали но искане

Извън официалното съоб
щение е последвала вест ст
добре информирани кръго
ве, че председатлят иа кон
гоанското 1травиелство Ги□енга е изпратил телеграма
до председателя А,дула и
министъла иа вътрешните
работи, че в Леополдвил ще
пристигне в събота на 20 я
нуари.
В дипломатическите кръ
гове се узнава, че мисия
та на ООН е Стенлисил е
била в постоянна връзка с
Гизенга през. целия ден на
14 януари. Съобщава се съ
що така, че силите на ООН
не са взели никакво учас
тие в борбите, обаче са сле
дилк събитията.

Американските политиче
ски кръгове, които отнача
Неотдавна председателят
ло обвиняваха правител- на българското правител
■СТЕ ото за ролята на САЩ
ство Антон Югов бе посе
в Конго, сега обединяват тен от нашият посланик Ра
силите си в Конгреса за об дош Йованович, който му
щи нападки против Обеди
предаде отговор на презинените нации. Като повод' ' лента Тито за участието на
за нападки ще се използ България в изграждането
ва дискусията по плана на на хидроенергическата си
Кенеди да се одобрят сре
стема в Гердап.
дства за закулване обвърООН
в
стойност
зките иа
Спор-ед изявлението на
от сто милиона долара. Пр
ивържешшите на сецесио- предегавителя на Държав
иия секретариат на въннистична Катанга, намира
щи се между американски шиите работи в отговора
те конгресмени, предвестяват опозиционно становище на правителствените ис
капия.
Нсодавиа е образуван
„Комитет за помощ на бой
щите на свободна Катанга”,
които в афишите и полити
ческите акции апелират за
„пълна независимост на
Катанга” и искат. Конгре
сът да предприеме публич
на анкета за политиката на
американското правителст
во в Конго и за акциите на
ООН в тази страна.

Сухарно: От Холандия зависи дали
ще има война
По повод развилите се
събития около присъедин
яването на Запден Ириан
към неговата маткца Индо
незия и съпротивата на Хо
ландия по мирен път да
предаде тази провинция на
Индонезия Ахмед Сукарно
е заявил на един народен
митинг в Бонтаин, че „от

0ииш за държавен удар
е Ли вай
Срещу нова година в Ли телството са арестували
ван бе направен опит да се над де 6 хиляди и 500 лиизвърши държавен удар. на, между които водача на
популистическата партия
Опитът обаче остана неус
пешен заради ефективното Саад и други нейни фунПри 1 аресдействие на правителство- кционгри.
то и армията. Ударът е бил тув.ането им в кварталите
извършен от десни елемен . и автомобилите им са били
ти, които са били свързани намерени различни видове
с някои офицери. Бунтът оръжия — картечници, ле
ки картечници, пушки, ре
е започнал в неделя прзз
волвери и три радио-стан
нощта с нападението вър
ху министерството на от- ции.
браната и някои други клто
Правителетв ото на Личоеи обекти.' Учкюпвшите
ван се ползува от пълната
в. преврата, според изявле подкрепа на Парламента и
нгеята на службените орга народа.
ни, са из редицата на дяс
ната национална социалистическа партия и офицери,
обаче разпитът на аресту
ваните е показал, че в пра
врата, са участвували и чу
ждестранни сили. Оттук и
пълното порицание на по
пулистическата партия, ко
На първи януари се роди
ито заслужено са наречени още една независима дър
наемници на чуждесгран- жава на Южния Пацифик.
империалистически
ните
Това е държавата Западен
интереси, След неуспелил Самоа-една група от чети
преврат органите на правири острова на Южния Па
цифик с около 114.000 жи
тели. Само е първата неза
висима Полинезийска дър
жава. Тя има само един гр
ад-столицата Апия и няма
никакви войски нито пъти
о
ща.
Територията на Самоа е.
Според съобщението на а- била окупирана още в на
генпия Сикхуа, в Пекин е чалото на I световна война
бил подписан търговски от страна на Германия, а
протокол за 1962 година ме от 1915 година е била при
жду Китай и Албания. Съ съединена към НоЕа Зелан
щевременно са били подли дия. През последните годи
сани и други документи за ни Нова Зеландия е упраж
научно-техническо и иконо нявала идминиегративно уп
мическо сътрудничество и равление въз основа наза отпускане кредити и тех пълномощията, получени
ническа помощ на Албания от Комитета за опекунство
при ООН.
от страна на Китай.

Още едва неза»
висима страма

. Кишай
дава кредити
на Албания

на Лундула. На капитула
цията на тези жандрми са
предходили рзговори с тепе
рат Лундула, който им Да"
срок за капитулирате от
30 минути. Жандармите са.
приели условията и ведна
га са били арестувани.

Холандия зависи ще дойде
ли до война или ще владее
мир”.

ствено под окупация тази
територия, която е индоне
зийска.

Ние не искаме война, ка
зал Сукарно, обаче ние сме
решени да 0'Съществим пра
вата си. Напомняйки как
Холандия е изгонила навремето испанските империалиеги той добавил:
..И ние ще изгоним с къ
рвава борба холндшгге”.
Също така е напомнил,
че тази справедлива борба
на индонезийския народ
подкрепят около две милиоди хора на земното кълбо.

на югославското правител
ство е изразено мнение, че
в областта иа електростопа
нството съществуват усло
вия за по-широко сътруд
ничество, межзд двете стра
I ГИ. Поради това югоедвеко
то правителство нредлага
на българското правител
ство да се проучат всички
възможности за такова съ
трудничество, в чийто рам
ки би можало да се разгле
да и въпросът за изгражда
нето на система в Гердап.

Аяоскише йЬинцоЬе иак
Ь ЖенеЬа

представителите на СССР
и Великобритания са пови
кали и тримата лаосхи ли
дери. Те са пристигнали в
Женена.
Тримата лаоски принцо
Общото събрание иа
ве още през октомври ми
ООН Продължава
налата година лости гнаха
съгласност Сувана Фума
рабошаша са
да бъде председател на еВчера (15 януари) е запо динното правителство на
чнала втората част от сеси Ласс. След това дойде и
ята на XVI заседание на О споразумението на конфе
бщото събрание на ООН. ренцията на 14 страни за
гарантиране на мира и не
Дневият ред за втората ча
ст ст сесията е определен. | утралността в Лаос, което
Ще се обсъждат въпросите трябваше да бъде подписа
за Ангола, за бъдещето на но и от единна делегация
лаоско
територията Руада-Урунди, на колониалното
жалбата на Куба срещу ттгавителство. Обаче Бун
САЩ, положението в Бри Ум и неговите гривържетанска Гиана и Южна Рс- ници системно пречеха на
дезия и назначаване на из намигането на компроми
членове на Специалния ко си за образуване на правимитет за Югозападна Аф- телстг.сто. Заради това прерика и Комитета на седем- ттр пия уа и поетедните опити
надесетте по прилагане на на СуфанувонТ и Сувана
Деклерацията за ликвиди- фума да се реши лаоският
ране на колониализма.
въпрос.
В Женева наскоро ще за
почне с работа Конференци
ята на 14 страни по въпро
са за Ласс. На тази среща

Туниско-френски разговори за Бизертз
V.

През 1949 година Холандия призн|а суверенитета
на индонезийското правите
лство върху цяла Индонезия. Тогава е било предвидено и въпросът за Западен Ириан да се реши след
една година. Обаче оттогава Холандия държи насил

Комитетът но разоръжаването ще се срещне
иа 14 марш в Женева
Узнава се, че СССР и
САЩ са се съгласили по-на
чало Комитетът на 18 стра
ни по разоръжаването да
започне работа на 14 март

ПРЕЗИДЕНТ ТИ ТО
ОТГОВОРИЛ НА
АНТОН югов

в Женева. Предишното тя
ло на Комитета е бито съ
ставено от пет западни и
пет източни страни САЩ,
Англия, Франция, Италия

Вьпшко-полатическа карикатура

Членовете на туниската
делегация, която ще участ
вува в преговорите за Бизерта вече са в Париж.
ДържаЕният секретар Бахи Ладам е заявил, че желанието на туниското праправителство е да пристъпи към решаването на
проблема в духа на сътруд
ничеството, искореността и .

Канада и СССР, Полша,
Чехословакия, България и
Румъния. Преговорите по
разоръжаването бяха пре
къснати на 27 юни 1960 го
дина4 Това тяло сега е уве
личено със следните стра
ни: Бразилия, Бирма, Ети
опия, Индия, Мексико, Шв
еция и ОАР.

Реиублика Гана върви
йо йъшя на социалисШпческо сШроишслсшво
Както съобщава агенция
та ТАСС, президентът на
Гана Кваме Нъкрума е зая
вил, че неговата страна въ
рви към планирано социа
листическо изграждане, ко
ето произтича от условия
та и специфичностите на
страната. Той изтъкнал съ
що така, че Гана е привъ
рженик на делото за непре
станатата борба против вси
чки форми на колониализ
ма и не може да бъде дово
лна от положението все до
като Африка не стане сво
бодна и независима и дока
то политически и стопан
ски не бъде обединена.

доверието. Той е изразил
надежда, че именно сега
съществуват условия за окончателното решение на
туниско-френските недоразумения. Изказвайки се за
контактите през миналия
месец в Рим, Бахи Ладам е
заявил, че „те са открили
пътя на окончателното спораз умение”.

Нов председател па
ейециалвпя фонд
на ООН
Постоялият представител
на Югославия в ООН Ми
шо Павичевич е избран за
председател на Специалния
фонд). Управителния/:1 с\ъвет на първото си заседа
ние на 9 януари е избрал
и други ръководители 'и
започнал обсъждане на пл
ановете и задачите на фон
да през тази и идната годи
на.
Югоставия е член на този
фонд от неговото образува
не и Еинаги е настоявала
за неговото успешно действуване. Специалният фо
нд на ООН помага финан
сирането на-проекти, които
подготвят пътя за пълно
ценно инвестиране. Този
фонд е образуван през яну
ари 1959 година и има 18
члена, които избира Иконо
мическо-социадният съвет
на СОН.
Югославия използува по
мощта на тези фонд за реа
лиз ирането на два проек
та — изграждане на мрежа
центрове за образование
на кадрите и за мелиора
ция на една част от Неретва.
6 '
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Комбинат за прехранитшо-вкдова и фармацевшсм индустрия „Серво Кихали" - зренянин
Комбинатът за' производ
ство на вкусови продукти
„Серво Мйхали” в Зреня
нин е един от най- значи
телните обекти на екстрактивната индустрия, постро
ен в Югославия след вой
ната. Тъй като Зренянин се
намира в центъра на об
ласт с благоприятни усло
вия за развитие на селско•стопанско производство и
че Югославия е' страна: с
най-големи
възможности
за производство на цареви
ца още през 1946 година се
постави Еъпросът за откри
ване на нов вид индустрия,
която да преработва и обла

ревица в' Европа. Тя има
възможност да преработи
значителна част ст произве
дените излишъци, та вме
сто суровина се изнася го
тов хранителен продукт
във вид на скорбелен си
роп (глюкоза) и декстроза.
Домашният пазар също по
лучи тези нови произведе
ния, които до неотдавна бя
ха внасяни от чужбина, а
покрай тях и значително
количество мазнини (царе
вично олио) и концентрира
на храна за добитък.
С цел да увеличи прера
ботката на царевица кемби
натът „Серво Михали” по-

А'"

бинатът изнесе 30 хиляди
тока. Тоиа в голяма степен
се дължи на високото качСФяб На производството и
н# сйстемкйяческото опознаване нй пазара,- йре-дййно европейския й този на:
БлйзкиЯ изток. ВЪз' РСноВа
на1 сключените договОрЙ й
н» раДговорй^-ксИгсй са в те
чйййе се Очайва, че" изИсн
сът на' скорбяла, глюкоза
и деКйфОза Тазй година
щС с*г увеличй значително.
Едно от' твърде интерес
ните сведСнИя за пласмен
та: на произведенията на
„СерВф рШГ1 че; през
1959 година САЩ ба- тЪрой-лй едва' ЙЯ1ШЛ1Ш’ стотин
тона а- през миналата еймо
в пъ^Вата половина На’ ме
сец гонй е бил сКлючей до
говор за износ на 3.300 то
на. Доволни от Качеството,
опаковката на стоките Й
тока на доставяне, търгов
ците от САЩ и по-нататък
проявяват оссбен интерес
за скорбялата, глгокозата и
декстрозата произведени в
комбината „Серво Миха
ли”.
Също така е повишен ин
тОресгьт', ианглийскйТе тъ
рговци. Миналата година
бил сключен договор за до
ставка на 7.620 тона. Само
то това количество надми
нава количеството от 1959
година. Съвеският съюз и
източноевропейските наро
ди: продължават да купу
ват, а интересът в Западна
Европа се повишава. Обаче
до особено увеличение на
износа дойде в страните на
Близкия и Среден изток.
За регионалното разширя
ване в износа на скроб, глю
коза, декстроза и други
произведения на комбина
.'С ?
та „Серво Михали” говори
и фактът че те се изнасят
в над 20 страни в Европа,
$ Азия, Африка и двете Аме
рики.
Покрай редица трудности
и недостатъчно разрешени
ните от Близкия изток и проблеми, комбинатът „Се
ово Михали” намери място
т. н.
Износът на скорбяла, про то- си в нашето стопанство
изведена в „Серво Миха и през последните няколко
ли” особено се увеличи години показа, извънредни
през последните 4—5 годи- резултати.
М. П.
ни. През 1959 година ком-

телно добри резултати.
Интересно е, че досега ан
глийските вносни предприя
тия бяха пЪрвй на СпиСъка
на потребителите на бкорб
яла проивеДейа в комбината
„Серво Михали”. Минала
та година комбинатът доста
ви над 7 хиляди тона: храни
телна скорбяла, без да се
смята гликозата и декстрю
зала. На второ място се на
мирг.т потребителите
от
СССР, на който са продаде
ни около 7 хиляди тона,
след това идва Германска
та федерална република, в
която са изнесени над 1300
тона, а след това Идват стра

■
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Комбинатът „СерЕО Михали”
строи фабрика за рз.стител
ни мазнини, е която покрай царевично олио, може
да преработва още около 3
хиляди тона олио за храна
и мазнини. Цехът за расти
телни мазнини произвежда
от царевични кълнове над
1.800 тона годишно олио, а
отделението за хидриране
произвежда 5 хиляди тона
растителни мазнини от ра
злични видове олио. Пок
рай това, в тези цехове се
получава храна за добитъ
ка, която по своята хранителнос надминава царевица
та.
Поради голямото количе
ство суровина, която ком
бинатът „Серво Михали”
преработва, тоза предприя
Развитието на новата про тие представлява почти осхранителната
мишлена преработка да. ца новата на
ревицата е вървяла бавно промишленост у нас. Него— в онова време инвестици ва задача е да произвежда
онните средства са давани следните прюдукти: захар
предимно за построяването и захарни продукти, скор
на основната индустрия, а бяла, екорбелни продукти
съществували мнения, че (глюкоза, декстроза), расти
такава индустрия е не-ну- телни масла и пр.
жна и неизноеда. Произво
дството на царевица едвам НА ВЪНШНИЯ ПАЗАР
задоволяваше нуждите на
Паралелно с грижата за
страната, а в чужбина бе
търсен артикул и на висо по-нататъшно изграждане
и усвояване на техническа
ка цена.
Серво Михали” е проми та проблематика от страна
Ш-лено предприятие, което на младия й неопитен тру
съединява няколко цехове дов колектив, комбинатът
в които се преработват се- удовлетвори изискванията
на пазара-в страната и чу
лскостопански произведежбина. Повечето от новите
количества.
В
ния в големи
произведения на комбина
цеховете на предприятието та бяха съвбем цеизвеФтш
годишно Се преработват 6- на нашите потребители, до
коло 250 хиляда тонк заха като потребителите в други
страни се екабдяваха от
рно цвекло й около 70 те
промишлеността, която ве
на царевица. Днес при съ
че съществуваше. Благода
комбината рениевисртоиачествени
ществуването
„Серво Михали” нашата те продукти през последни
стркЙ4 в т* &г йай-голе- те 4—5 години и на това
мито производителки на ца поле са постигнати сравнигородява царевицата за по
лучаване на по-ценни хра
нителни продукти за пре
храната на хората. По тоя
начин една част от цареви
цата трябваше да стане про
мишлена суровина за полу
чавано на нови произведе
ния за домашния пазар и
за изнасяне.
Ето защо в Зренянин се
построи комбинатът за про
изводство на скорбяла с це
хове, за производство на
хранителна и индустриал
на скорбяла, на глюкоза,
декстроза и олио от цареви
ца.
яг-ГТЕГЖфргряг.
-~г-\
РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ
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Завършена електрификацията
на железопътната линия
Риска—Любляна
Железопътната линия По
стойна—Любляна е елект
рифицирана до самия град.
По-нататъшната електриф
икация ще се продължи сл
ед завършване реконструк
цията на люблянския желе
зопътен възел. В междувре
мието ще се електрифици
ра раижирната гара Залог,
близко до Любляна, което
ще овъзможи част от желе
зопътната линия Постойна
и Любляна да се използва
още тази година. Железо
пътното транспортно пред
приятие в Любляна ще по
лучи в течение на 1962 го
дина десет електрични ло
комотиви, от петнадесетте
които е поръчило в Италия. Пет локомотиви ще се из
ползват за теглене на лйнм
ята Риека—Сръбске Моравице.
До края на 1962 ще бъде
построена железопътна га
ра в люблянското предгра
дие Вич, докато в предгра
дие Мосте в декември 1961
година бе открит нов йбдерен железопътен склад 6
29 хиляйи квадратнй йетра
покрито просггрантсвЬ.
Вече са дфиготвенй лроек !

тшшшяж’
ла, която е покрай линия
та Триест—Любляна най-

много обременена с транзит
но съобщение, ще се овъзм
ожи чувствително по-голям транспорт на стоки и пъ
тници. От целокупния юго
славски транзит през 1960
година на Словения принад
лежат 87,6%. След електри
фицирането на железопът
ните линии от Риека и
Триест до Любляна и по-на
татък до Йесенице линията
ще бъде по-малко обреме
нена с транзитно съобще
ние.

Увеличеине на продук
цията в Косово и
Метвхия
През 1961 година индус
триалната продукция в Ко
сода и Метохия според не
пълни данни, е нарастяла
с 16 процента в сравнение
с 1960 година.
През изтеклата година, за
строеж на нови и разшире
ние и реконструкция да съ
ществуващите стопански о
бекти бяха изразходвани
над 30 милиарда динара.
Според все още непълни
данни миналата година ва
пазаря в кашата. страна са
продадени: 20.000, цъткиче
.с^рли, вад .#,00.0 мото
циклета, 50.0000 тедевизсра, 67.000 електрически пе
чки и 60.000 хладилника.

Тази година ще бъдат израз^
ходвани значителна средства за
повдигане на общественото
жизнено равнище
Общественияет план за
1962 година предвижда зн
ачителни вложения на сред
ства в основните фондове
за повдигане на р6п<еет]в'ено
то жйзяенЙ раййищЙ у кае.
бе, Че Тезй Средства
ще' бъдат увеличени с
12,4% т. е. з4 30 Мйлиарди
повече,
отколкото през
миналата годийа.
Скббенр ще бъдат Дивели
пени обществените средст
ва за жилищното строител
ство и то — за около 14%.

Мероприятия на ююслааскп иреайрияшия
в Пакистан
Съюзният изпълнителен
йъьггк одобри на югославска
та Банка, за външна търговЙЙ да кредитира югослав
ски външно-търговски пре
дпрйятия за Износ на инве
стиционнй съоръжения за
Пакистан в размер от Ю
милиона долара. Пакистан
ското правителство е одоб
рило от своя страна на па
кистански фирми и органи
зации да купят в Югосла
вия съоръжения за водно-енергийни обекти и индус
триални предприятия.
Пакистан е една от пър
вите страни, където югосла
веки предприятия започна
ха да вършат обемни инве
мероприятия.
стиционни
Две години вече работи во
дно-централата Чичоки Ма
лиян, за кеято югославски
предприятия доставиха съ
оръжения и извършиха мо
нтажните работи. Завърш
ва строежът на водно-централата Гуджранвзл, коят„
се -строи от белградското
„Бнергопропредприятие
ект”. То-ва предприятие из
готви основните студии и
сега разработва целия про
ект за голямата напоител
на и хидронергийна систе
ма в. долината на река Гомал, където ще бъдат по
строени няколко водно-цен
трали и голяма напоител
на мрежа.

Предвижда се, че прет те
кущата година
ще бъдат
посфоени 85.00» жилищни
помещения. Ако се има пре
даид, че всяко семейство
има следно по 4 члена тога
ва излиза, че през 1УЬл го
дина всяко петдесет и пето
домакинство ще- получи но
ва квартира.
Очаква се значителен ггр
илйв на средства’ в жилищниге фондове и от вложени
ята на самите граждани,
които в бъдеще ще изпостз
ват новопостроените квар
тири. Очаква се прилив и
от други източници.
В резвитието на комуна
лнсто стопанство вложенията също така ще бъдат УЕеличени за около 14% впо
вече, отколкото В: 1961 година, или вкупно на около
43 милиарди динара. И понататък народните отбори
ще настояват за формиране
на инвестиционните фондо
не в комуналното стопанст
во-. Покрай това интенциите
за
на обществения план
1962 година предвиждат в
общините и народните ре
публиик да се създават пошироки възможности за
използване на обществени
те инвестиционни фондове
и банхарските средства за
кредитиране за изграждане
на комуналните обекти и то
особено на големите.
За разширение на учеб
ните пс-мещения и за строе
жа на определени учебни
заведения през 1962 годи
ще бъдат
на средствата
увеличени за около 9 мили
отколкото
арди вповече,
през 1961 година. Както се
предвижда стопанските ор
ганизации и самостоятелни
те заведения до голяма сте
пен със своите средства ще
допринесат за строежа на
училища и други учебни
заведения.
Също така ее предполага
че за разрешаване на здрав
ката мрежа и социалните
заведения, както и разви
тие на културната дейност
ще бъдат изразходвани 37
милиарди динара.

„И октомври" произ
вежда автобуси
Днес по всички пътища
на Югославия, а и извън
нейните граници, кръстос
ват елегантните и удобни
каросерии производство на
скопската фабрика , ,11 октомпри”. Ежегодно фабри
ката произвежда около 300
каросерии.
Миналата година започ
на и производството на ав
тобуси. Изхвърляйки да па
зара и комплетеи автобус
по собствена конструкция,
който е предназначен за
нуждите на туризма, колек
типът отбелязва най-големилт си досегашен успех.
На миналогодишните меж
дународни панаири в Белдрад, Загреб и Скопие, как
то и на някои чуждестра
нни панаири, деловите хо
ра проявиха голям интерес
към този автобус на скоп
ската фабрика. Представи-

Тели
на
предприятието
сключиха и първите сделки
за продажба на този тип автобуси, известен под име
то „Санос — 5”.
Автобусите „Санос — 5’’
имат 20 места и са твърде
удобни. Но колективът на
„11 отктомври“ не се задо
воли само с този успех. В
списъка на неговите произ
ведения се намират и авто
бусите „Санос — Г” и „Са
нос — 9“. Първият е пред
назначен за градските съ
общения, а вторият с 32 ме
ста за нуждите на туризма.
Тази година ще започне и
прюиводството на автобу
си топ „Санос — 8”.
Миналата година пред
приятието произведе 30 ав
тобуса тип „Санос — 5”, а
тази година се очаква да
бъдат произведени над 100
броя.

ВРАТСТВО
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ИЗ ЯАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мадата N0 Мш“ н и шшшмнн иошмн
Свикнали сме да считаме
предприятието „Механик”
за производител на дребна
железария и незначителни
инсталационни материали,
с които до преди една го
дина излизаше на близките
пазари във вътрешността.
Въпреки новите и простор
ни хали, по навик от пра
ди, човек живее със заблу
ждението, че в „Механик”
все още чукът и наковалня
та са основните оръдия за
производство. Оттам пък и
оная мисъл, че това е др
ебно предприятие, без осо
бени перспективи да прера
стне в големо предприятие,
и да бъде значителен фак
тор в набирането на сред
ства за нови стопански на
чинания.
Всичко това обаче не съ
ответствува на стремления
та на трудовия колектив в
„Механик”. Дребната желе
зария вече не представлява
основата на производство
значителна
то, нито пък
част в съвкупния приход
на предприятието, Много
произведения — и нови, и
по крупни, усвояваш! през
миналата година, повиша
ват изгледите за една по-за
видна съвкупна продукция
в „Механик”

След креватите още един нов арти
кул в „Механик“.
гЧ?’*
© Наскоро нова леярна и нови Произведе
ния. Производството През 1962 година ще до
стигне 200 милиона динара.

ПЪРВА КРАЧКА — ПРУ
ЖИНЕНИ КРЕВАТИ
Да се остане на равнище
то на обикновена браварска
работилница или да се тър
си начин на разгшгряване
на асортимента? Този въп
рос никога не е бил поста
вен пред трудовия колек
тив. Поставяше се друг въ
прос — докога ще се стои
при дребната железария,
която няма достатъчно пла
смент вследствие значител
ната конкуренция и насите
лност. Този въпрос започна
да се разрешава с пробното
производство- на пружине
ните кревати. Работниците
сами си направиха уредите
за производство на цови,
набавиха машини за плете
не на пружни и наскоро
след-това 300 кревати — пр

Край машината
обко производство бяха из
несени на пазара и откупе
ние. Сега поръчката от
2.000 такива кревати тряб
ва да замине в магазините
из вътрешността. Един нов
артикула на „Механик” ста
ва известен у нас.
ПЪРВИ МАШИНИ И ПРЕ
ЛОМ В ПРОИЗВОДСТВОТО

Може би самонадеяност
та, че могат да произвеж
дат и машини се е родила
в оня момент, когато бяха
произведени няколко валя
ха за фабриката за каучу
кови изделия в Димитров -

град. Може би това и порано е било в главите на
младите работници, когато
Цели часове са прекарвали
край машините за пресова
ни пластинки. Важно е оба
че, че креватите са само- на
чало, а производство на нов
артикул — голяма, хубаво
изработена и лакирана ма
шина — нова крачка към
нови завоевания.
Става Еълрос за машини
те а сресване на съкли ко
жи, които вече произвеж
дат в. „Миханик”. Много хео
мбинати за преработване
на кожи у нас
получиха

първите екзепляри. Имат
ги вече в Суботица, в Дел
чево, Ниш, Димитровград,
Титова Кореница и пр. А
в предприятието не е постъ
пило нито едно оплакване
за качеството или работата
на машините. Сега в хали
те стоят три нови машини,
които в скоро време ще
тръгнат в някоя фабрика
за преработване иа котки.
Марката иа „Механик” —
Димитровград егава извест
на.

200 МШШСНА ПРОИЗВО
ДСТВО ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИ
ИА
Леярният цех в „Меха
ник” наскоро ще получи но
в а и по-голяма леярна пещ.
Предприятието е набавило
нова леярна, защото вече
е усвоило редица огливни
изделия — алуминиеви ка
лъпи за обувната промиш
леност, зъбчати колелета,
съоръжения за минната пр
омишленост и пр. В цеха се
правят съответните форми,
а когао пещта се монтира
производството ще тръгне
с пълна сила.
Как е израствал „Меха
ник” най-добре можем да
съдим от неговите планови
и изпълнения на планове
те. През 1960 година, при
план 43 милиона динара са
осъществени над 60 милио
на производство, 1961 годи
на производственият план
пак е преизпълнен с над
два милиона динара. Тази
година считат, че производ
ството ще достигне 200 ми
лиона динара при същата
численост на раб отвита рь
ка.
Рязкото увеличение от о
коло 110 милиона динара в
сравнение с миналата годи
ка ни кара да се усъмним.
Но само на първо време —
защото за миг забравяме
новите еъзможности на то
зи колектив — креватите,
машините и произведения
та на леарния цех и мис
лим за дребната железария, която Еече не е артикул
номер едно в „Механик”.
М.Н.Н.

Правна служба при ОИО
в Босилеград
От началото на месец де
кември ггри общинския на
роден отбор в Босилеград
започна редовно да работи
специално отделение, чиято
задача е да дава правна по
мсщ на гражданите в осъ
на техните
ществяването
права от всичките области.
Поради недостига на юрис
ти в народния отбор, прав
ната служба засега работи
три дни седмично — поне
делник, -сряда и петък.
Основаването иорганизира
ната работа на правната сл
ужба при ОНО в Босилегр
ад е от голямо значение за
цялото население в община
та. От една страна по този
начин е обезпечено правил
но и точно запознаване на
хората с техните прала и

оказване помощ в тази на
сока по много по-низки це
ни от тези на адвокатите, а
от друга — в Босилеград
вече от по-дълго време не
работи адвокат, така че по
някога хората са били при
нудени да отиват бъе Вла
дичин хан или Враня.
След работата на правна
та служба прекъснаха и
молбите на селяни към от
делни служащи в общинск
ия отбор и останалите учре
ждекия а Босилеград да им
иапишат| тъжба, жалба и
тн. Правилното и безкорис
тно напътствие на хора
та вероятно може поло
жително да повлияе и вър
ху намалението на гражда
нските и други дала в съда

ДИМИТРОВГРАД

Формирани са брига
ди на гораните
отбор на
Общинският
ССРН и Общинският коми
тет на Народната младеж в
Димитровград тези дни са
формирали бригади на го

та младеж в селата и въз
растни хора — членове на
съюз.
Социалистическия
Бригадите ще работят по
залесяването на голините в

И те залесяват
раните в- общината. Общо
са формирани 11 бригади
и то в Гимназията 4, в ос
новното училище „Моша
Пияде” 2 и в Смиловци, Ка
мекица, Т. Одо-ровцк, Дол
на Невля и Поганово по една бригада. Най-много бри
гадири са ученици, обаче
има и членове на Народна

Димитровградско, ще отгле
ждат разсадникови дръвче
та, ще събират семена от
акации и други и ще се ста
раят за засаждане на дръв
чета покрай шосетата в Ди
митровградс ко, Брюят на
бригадирите вече надмина
ва 1200 души.

ЯЗ НАШЕТО РЕВОЛЮЦИОННО МИНАЛО
Ууз --ж.

т-щ-.ч./кгжт

Недалеч от чешмата в Строшена чешма, от дясна
та срана на улицата, която сега носи името на Моша
Пияде, се намира една скромна къщичка с просторен
двор и дървена ограда. В тая къща ставаха важни събития през второто- десетилетие от тоя век, а главният организатор на тия събития беше собственикът на
къщата, известният комунист] от Димитровградско Врасаки Алексов.
Няма нито една акция на партията, в Димитров
градско по това време, която да не е свързана с името
на тоя бележит борец. Намирайки се на границата,
каго член на. Партията той трябваше да понесе всич
ки лишения и трудности, с които се срещаше негова
та партийна организация. По тоя начин бай Власаки
беше гонен от буржоазията на Сърбия и България,
за
своите интернационалистичепоследователно
ски идеи, той правилно схващаше борбата на работническата класа от двете страни и затова така умело и
вярно служеше дълги години като връзка между двете партии.
Ето само няколко по-важни партийни акции, в ко
иго бе главен оргнизтор другаря Власаки Алексов.
Неговата къща в Димитровград беше най-важната
явка на международния канал, който минаваше през
Димитровградско. През 1922 година бай Алекси полуци задача да организира прехвърлянето на другаря

ГОНЕН ОТ ЛШШТ1
НА ЦВЕТЕ СТРАНИ
Моша Пияде в София, където трябваше да присъсТЕува на балканския комунистически митинг. На връ
щане другаря Пияде прекара скоро, един месец в къ
щата на бай Власаки. В условията ка най-мрачната
реакция в' Югославия, когато буржоазията прогонва
ше прогресивните хора, изпълнението на тая. важна
задача се държеше од бдителността и организационни
те способности на другаря Власаки Алексов.
През ноември 1923 годинт в същата къща пристигна другаря Иван; Караиванов. И тоя път главен органи
затор околелрехвърлянето на тоя бележит революцио
нер бе бай Власаки. Другарят Караиванов често пъти
си спомняше за това негово първо пребиваване в Ди
митровград. При влизане в къщата той паднал в- без
съзнание от тежкото пътуване през нощта. Вай Вла
саки взел грижата за оздравяването на другаря Караиванов и след три дни той продължи пътя си през
Югославия за Виена.
През 1923 година, когато избухна Септемврийско
то въстание в България, Власаки Алексов не мо^
на мирува отвън границата и мионо да слепи
то на събитията. Една нощ напуо^ Д^Р
вград и
се отзовал в Берковско. Той
ята и след разгрома на въста^^естат^ойсш^3*6™"
напусна България и през- Стара планина със стотици въста
ници и жена си Люба се завърнал в Югост™ ^а
че той не дойде в Югославия, за да се скрие оГбаади"
те на Цанков, а за да продължи борбат? сре^ тда ~
От Димитровград и Пирот (където
се настани и
”*
Той «о еип, „
прехвърлането на една печатарска мятт^™3^^
те на партията в България
33
иарал машината в Градини в
н^а оттам същата била пренесе^ пр^

по

В Югославия бай Власаки стана член на К2Т . В
Димитро в град той разпространяваше партиен матери
ал и беше един от най-активгопге членове ка партийна
та организация все до 1929 година, когато след тгоовала в Партията бе арестуван и осъден от страна на ненародния режим.
Ликът на бай Власа ки бе останал в сръдцето на
' рабстал‘ Те ЕИна™ ™ спомняха
в
™55 ГОЛ^га’ и*351 последното си пътуване
ро??рад
даУГарЯ М°Ша Ш1яда 6® казал в ДимитСИ СЛ0МЖШ за ония дни „ Димитровград
=а Българи йо К5Да та^вгм
тлия лик на Власахш Алексов Тай ГчГ™™ 33 СВв
а рабо™™^ да,«енис“, ^т'
™
МошаГШздоТ^^аДвдщ-? ™ра ж’ границата другаря
наблюдава Гратг ^ прозореца на вагона, за да
вал.
РЗДии и околв1Те баири където е минадейност ^другаря °Иван КапГ*™ Алексов> за неговата
ше добре бе казал!
К®Р^ванов, който го познавас-дно от най-тру^^,?1^3,1^Ва-«Щастие” да работи на
Дата между България и то ^амиРайки се на гранибуржоазията на двете
Т°Й бе гонен 04
€а до край. Бай Власа^щ^™0 ТСи У070» в тая борбори за сблзежениетон^тии Щ%1ер как Трябва да с*
ва не е случайно че
даа бРатскц народа. Зат«
Де именно в Фшитрадград.ЛИК на к°мунист се създай

• * •
Една
Дировките- на
1943 година при бомбаргаря Власаки Алексов щ^ 3 В КОяТа живееше друко^ 6° прекъсват жи^Т4"13 т 6омба. По тоя
за
Л° ПОСлеДния момент гурНа едан Регелгционер,
“ “«гга партСТна^^
^ ншвог работеше
в®* ЬласакцН^ж38Град 1пж°га няма
п р
победаТа на соция
Коит° целия живот ое
ДВЗТа съседни народа, ^ИЗлизма- и браегвото между
Богдан НИКОЛОВ
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БРАТСТВО

Хуманна йостъйка па Лрудещиш• се •ш Пирот

БОСИЛЕГРАД

Оказана помощ на по
страдали български
железничари

НЕЗДРАВИ ОТНОШЕНИЯ
В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ
Когато човек Елезе в |
здравния дом в. Босилеград
не му трябва много време,
за да получи ясна предста
ва за положението в него.
Ако ли пък злото докара
някотр на лекуване, тогава
картината се допълняЕа
със забележки до детайли.
Несъмнено, в спомена му
остават редица неприятни
случки и приключения за
два или повече враждебно
наелроени лагера между
_ персонала на здрвния дом.
Острите разпри между
служащи* болногледачи, цо
мощник-лекари и пр. са яв
ление на всяка крачка. Ед
на наистина нежелана кар
тина, за която най-малко
място има в. здравния дом.
Известна част от персонала
при това нервно напреже
ние е дръзка и към болни
те, което прави неприятно
сти и на другите органи ст
здравната защита в община
та, предизвиква компликации.
Какви са последиците от
това нездраво положение
говорят и следните факти:
В здравния дом неотдав
на пристигнал оператор, чи
йто приходи в дома възли
зат на 120.000 динара. Ойе
ратсрът е специалист и по
геникология, което е ст гол
яма полза за дома и за
здравеопазването е общи
ната. Като минал из поме
щенията на дома-внимание
то му особено се спряло въ
рху родилното отделение,
а след това върху операцио
нната зала. Двете отделе
ния били доста нечисти.
Той поискал от една чистач
ка да -очисти хубаво някои

места, но тя му отвърнала гради от здравния дом да прихода на здравния дом се
с остър тен: „Това не е би се направи обзаведено здра вижда и от факта, че ста
молба да даВ сряда на 10 януари т.г. ции в града с пострадалите
вша Югославия, та аз да вно заведение. А наисти рият зъболекар, в съгласие
даг
кръв.
за
на
димитровградската
гара
чистя”! Човекът сеил раме на всички са добре плате с настоящия управител на
железничари. На това исне, насмеял се и потърсил ни: операторът 120.000 ди дома (според личното изяв дойде до експлозия на бъл
се огзоваха работнипомощ от надлежните ръко нара, управителят на дома ление на зъботекаря) от гарска « лс котива, която кане
международните циге от Електрическата це
водители на здравния дом. над 80.000 динара, другият много пациенти взел пари, приема
Обущарската коИли фактът, че родилно лекар (млад лекар) 62.000 издал им разписки, но опре Блаксве. От експлозията нтрала,
операция, работниците от
бяха
тежко
повредени
мато отделение личи на всич динара, помощник-управи делените услуги не извър
гара Пирот и ученици от
ко, но не и на родилно отде телят, който не е медицин шил. Поради това през це шиниецьт и помощникът средните училища в Пирст.
ление. В него може да вле ско лице, 35.000 динара, зъ лия месец ноември и през му. С линейка те бяха за От четиридесетте, обадили
карани в общата болница
зе всеки, да занесе подаръ
в Пирот, кгьдето бе им ука се да дадат кръв, дадока
ци, да види майките... В ке
зана
първа помощ. Поради тридесет и четири работни
го хората дори правили „по
тежкото
нараняване появи ци и ученици. На българ
войници”! Операторът поис
се нужда от бърза помощ ските железничари е дава
кал от еконема материали
чрез транефузия на кръв. на кръв чрез транефузия в
да се обзаведе родилното
Дежурният лекар Андра течение на два дни, кояко
отделение, така както тряб
Жикич
през нощта оказва то бяха задържани в пирот
ва и да се забрани влизане
ше
помощ
на пострадалите ската болница. След това
то на външни лица, освен
български граждани. Сут бяха прехвърлени в софий
на ония, които са заети с
ринта болницата се обърна ската болница на по-наталекуването на
майките.
към стопанските организа- пито лекуване.
Той му дава отговор, че ня
ма какво да се обзавежда в
родилното отделение, че и
След пленума на ССРН в Димитровград
той бил в някои болници и
там не е по-добре. Този фа
кт говори, че не се знае кой
какво работи, кой за какво
е компетентен. И някои чле
нове на съвета на здравния
дом казват, че едва ли ле
карите имат глас в това
Здравния дом в Босилеград
здравно заведение. Не мо
гат да наложат на подчина годишните отчетно-из ради малобройност е обра
нените им да свършат една бстекарят 46.000 динара и декември новият зъболе!зуван един актив. Затова в
и друга работа в. полза на тн. все над 20.000 динара, кар бил принуден да извър борни конференции на На бъдеще, местните организа
шва
работи,
за
които
били
родната
младеж
бяха
отчет
а
само
няколко
души
имат
здравето ка болните или
взети-пари много по-рано. ени огромните успехи на ции на ССРН трябва пове
за подобрението на хигие по-малки заплати. Въпре
че да ги приемат в своите
ки това все още се чувегву
ната.
По всички тези и други младежта от селата в. соци радове, защото днес на се
Като че лк здравният ва стремеж разходите в дру въпроси съветът на здрав алистйческогф строителст- ло малък брой младежи и
дом няма упраяа — преди гите области — като обзав_ ния дом като тяло на об во. Автомагистралата „Бра
въз- девойки членува в органи
всичко няма управител. На ждането на дома, подобре
щественото
управление тство-единство” даде
зациите на ССРН и други
можност
да
дойде
до
изра
ние
храната
на
болните
—
лице го има, а на дело го
взимал решения, но никой
те масово-политически ор
жение
трудовият
героизъм
да
се
намалят,
а
спестени
няма. Променяли се хср.ата
не ги провеждал в дело.
ганизации.
час един, час друг, но поло те сраства да отидат за у- Стигнало се до там, че на на нашата младеж. Много
жениео е все едно и също. величение на личните при последното си заседание младежи и девойки се завъ
Идеоло гическо-политиче Само един постоянен инте ходи До. къде е отивала та той да поиска от управи рнаха от съюзната акция
съзнание в някои ор
рес за пари, а по малко ста зи нездрава атмосфера по о телния отбор, ако положе като ударници и похвале ското
оание-срещу.-тези високзг-на ■ з тношение на . увеличение нието не се нормализира в ни... Селската младеж все ганизации на село не е на
висота. Някои ак
скоро време, срещу една повече се включва в общес нужната
не са предприели ничаст от персонала да се твено-политическия и кул тиви
предприемат най-остри ме турния живот. Обаче, през ЩО' за преодоляване на ре
лигиозните заблуди и праз
рки — отстранение ст здра изтеклата година в активи нуват масово някои религи
те
на
Народната
младеж
по
вния дом. Дали след извее
тно време положенито ще селата има сериозни опуще озни празници като Илин
ния. Ще укажем само на ден, Богородица и пр. (село
с& нареди така както след най-изразителните случаи Борово).
ва в едно здравно заведе
които в бъдеще не" трябва
Културно-забавният жи
ние или враждуващите ла да се повтарят.
вот в много наши села е
От 830 Младежи и девой
гери ще продължат в ущки на село, само 183 са чле стихиен и оскъден. Повече
ръб на болките и здравео
то младежки активи на се-;
нове на земеделските коо
пазването в общината, пора перации! Занапред ще тря ло имат добри възможнос
ди което съветът е прину
бва да се изправи тази ано ти за богат културно-заба
ден да пристъпи към най- малия, защото младежта вен живот обаче, не го орга
остри мерки — зависи от е- трябва да играе Бидна роля низират добре.
Младежките активи в По
нергичкозтта на управител в. социалистическото преоб ганово
и Драго вит а могат
разуване на нашето село. В
ния отбор и от вразумява- някои села са разформира да послужат за пример
нето на персонала в здрав ни активите на Народната как се организира разнооб
младеж (Вълновия, Волев разен културно-забавен жи
ния дом..
М. П. дол, и Долни Криводол), по вот. През лятото 1961. годи
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ
НА СЕЛСКАТА МЛАДЕЖ

ЕДНО ПОЛЕЗНО СЪВЕЩАНИЕ
В „СВОБОДА

ПОДГОТВЯТ СЕ ПРОГРА
МИ ЗА РАБОТАТА НА
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ

Хубавите произведения на конфекцията навсякъде се търсят
Неотдавна в предприяти
ето за конфекция „Свобо
да” в Димитровград бе про
ведено съвещание на коле
гията на специалистите в
предприятието, Ръковсдителите на магазините за
продажба на готови дрехи,
ръководителите на цехове
те във вътрешността обсъдиха въггроса за работата
на предприятието и за ре
зултатите на пазара.
Заключенията след обсъ
ждане на въпросите са че
„Свобода” има отличен пла
смент на своите стоки, оба
че се налага нова организа
ния на пласирането и изве
стни'изменения в асортиме
нта на готовите дрехи.
Срала въпрос за органи
зираните пътнически търгег.оки служби, които по

са показали особени резул
тати и за нуждата от от
криване на постоянни мага
зини в редица градове във
вътрешността, защото досе
гашната практика на откр
иване на магазини се пока
за износна и обезпечава
пълен пласмент на произведените стоки.
Ако „Свобода” открие още осем магазина из вътре
шността, ще има възмож
ност да пласира цялото пр
оизводство, което може да
произвежда сега, плюс про
изводството на още една
трудова смяна. Това заклю
чение е резултат на извър
шените прегледи на работа
та на досега съществуващи
те магазини в редица градове във: вътрешността на
г.отп-бликг.то. Тота ттотгон-

мер магазинът в. Смедеревска паланка е продал за
един месец стоки на стой
ност 5 милиона динара, Вл
аеотинци за 20 дни — око
ло 2 милиона, Ниш-за една
година 16 милиона динара,
Димитровград—за една го
дина 22 милиона динара, и
пр. В скоро време предпри
ятието ще открие нови ма
газини в Търстеник, Зени
ца и други градове, където
съществуват условия за по
широк пласмент на стоките.
Същевремеюто предприл
тието ще се ориентира зна
чително към детска конфе
ютия, тъй като наблюдени
ята показват недостиг на

детски дрехи на пазара.

До края I ка месец януари
псеки съвет при общинския
народен отбор в Димитров
град ще има своя програма
за работа през 1962 година,
в която ще бъдат обхвана
ти всички ония въпроси, от
компетенцията на съвета,
които изискват едно пс ком
плетно обсъждане и съот
ветни мероприятия на поширок план.
Администрациите на от
делните съвети при общи
ната вече подготвят проек
тите за програмите. Наско
ро тези проекти ще бъдат
обсъждани от съветите и ако не съществуват никакви
предложения за изменение
или допълнение, те: ще б-ъ
дат приети и ще се прис-гь
пи към тяхното изпълне
ние,
Програмите за работа пр
гтт~т"Т'лягат погина г Дими

тровградската
община. В
досегашната
си практика
съветите са решавали важ
ни, но и иначе наложител
ни въпроси. Някои пък съ
вети именно заради такава
практика не са успели да
съгледат важни проблеми,
които са изисквали
едно
по-дълготрайно и по-широ
ко изучаване, при ангажи
ране на редица други обще
ствено-политически факто
ри. В резултат на това се е
явявала едностранчивост" в
работата им, а по някои въ
проси са липсвали съответ
ни мероприятия за пълното
им и окончателно разреша
ване.
Програмите, които се под
готвят, ще допринесат да
не се повторят забелязани
те недостатъци.

мл.н

на те започнаха с устройва
нето на младежки срещи
от двете села. Първата сре
ща бе организирана на 20
юли и се показа като отли
чна форма на младежка активност. Състояха се със
тезания по волейбол, шах
мат и футбол. През целия
ден се виха кръшни хора
и модерни танци...
Сега е време младежките
активи на село да разгър
нат своите сили. При подга
товката на разни програми,
политически сказки и тан
цови забави голяма помощ
ще им окажат учащите се
младежи и девойки, които
трябва да окачествят дейно
стта на Народната младеж.
М. Андонов

т ;.
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ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
НА ДИМИТРОВГРАДСКО
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Нов начин за електри
фициране на Забърдие
ШИ,111,1,ШИ,
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Утре — в Забърдие!
Електрифи капията
на
Забърдието не е нова тема.
Още миналата година, кога
то бяха изработени основи
те на проекта за електри
фикацията на този район,
се предприеха известни кр
ачки, но те не бяха достать
чно решителни. Работата се
свеждаше до разясняване
предимствата на електриче
свото, а организациите на
ССРН и събранията на из

бирателите някак си мимоходом разискваха по тзи
въпрос.
'Неотдавна състоялото се
съвещание на представите
лите на обществено-полити
ческите организации и ца
отборниците от района (ако
се съди по въпроите, които
са обсъждани и от заключа
нията, които са били прие
ти) дава ново съдържание
на този почин.

1962 голипа — далекопровод,
1963 — трафопостове
Забърдие трябва да полу
Чи електрически ток в кра
я на Л963 година.
Според
окончателния проект и из
водите, които' са направе
ни на споменатото съвеща
ние в Смиловци, построява
нето на електропровода . в
Забърдието трябва да стане
в две етапи.
Най-напред
ще се построи далекопрово
дьт, а след това ще се стро
ят трафопостовете. Далеко

И тази неделя още ранс
сутринта по баирите и гърмаците около
Босилеград
лаеха ловджийски кучета.
Градчето тънеше в студена
улините
утринна марена,
бяха пусти, не се меркаше
нито! жива душа, а бай Сте
вче, ловец още от седемто
дишна възраст се разхож
даше нервозно по улиците,
спираше, вслушваше се в
лая на кучетата и псуваше
час по час.
п
— Какво бе, бай Стевче?
Какво те измъчва?
— Какво' ме измъчва! Ня
кой ми задигнал кучетата,
замъкнал ги някъде. ..Бива
шега, но това е прееолено...
В седем часа трябЕа да о
тивам на път, та затева не
можах да излеза с пушка
та, някой побратим само то
ва чакал...
А бай Стевче, шофъор
По професия, в ловджийс
кия си живот има повече
шеги, които той правил с
други или други пък с по
го.
Първата ми пушка беше
Аз бях
дълга, капсалия.
малък, а тя по-дълга р от
мен. Нямаше какво да пра
вя —1 пресекох й приклада
за да мега да я крия. Кога
те пръв път спитах как
гърми, вързах я с връв за
една слива, взех жар и я
запалих. Като гръмна, аз

проводът трябва да се завъ
рщи през тази година, а
трафопостовете през 1963
година.
За този район електрифи
капията ще бъде от решите
елно значение. Най-напргд
новият вид енергия в Забъ
рдието ще открие по-широ
ки възможности за разви
тие на въгледобивната про
мишленсст!, защето липсата
на двигатели се е отразява
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ла върху продукцията на
мина „Видлич”, където ос
вен човешка стла не е упо
Пребиван никакъв друг дви
гател. Няма да е без значе
ние този нов вид енергия и
за развитието на редица др
уги дребни предприятия и-

т;|Й
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Най-силен трафопост, с около 100 кеч. мощнсст ще
бъде построен при село Мъ
згош, за да обслужва с еток и мина
лектрически
„Видлич”. Когато се постро
ят и трафопостовете селя
ните ще могат да започнат

28-киломеФров далекопровод
Нови Персйекшиви в живота ма забърдчани
Мина ,,В и д л и ч" ще Получи пое
двигател
Необходима е широка разяснителна
работа и високо съзнание у хората

ли цехове на кооперацията,
когато се имат предвид бе
ЗЕОдността на целия район
и стопанските перспективи
очертани вече в акционните просрами на земеделска
та кооперация в района. О
тделнс и изключително вли
яние ще окаже електричес
твото зя улеснение на жиео 1
та на населението.

Далекопроводът ще
тръгва от село Бачево
Готовият про акт значите
лно отстъпва от предишна
та замисъл. Вместо от Ди
митровград, електррправр-.
дьт ще тръгва от село~Бачево за Радеина, а оттам
за Пъртополинци, откъдето ще се разклонява, като
един крак ще върви към
Мъзгош, Моинци и Смилов
пи, а други за Бребевница.
От Смиловпи пък далеко
проводът ще продължава
към селата Гуленовци и О
Дорс-Еци, а един страничен
крак от село Радеина ще
свърже с далекопровода и
село Петърлаш. Съвкупна
та дължина на далекопро
Есда ще възлезе на. около
28 километра, като при то
га на няколко места ще се
строят и
трафопостове.

да приключват електричес
твото по домсвете си.

Колко ще струва
далековода
Йзчисленията показват,
че за окончателното извъ
ршване на работите по про
веждането на тока ще са
необходими около 25 мили
она динара. Тази сума не е
голяма, когато се имат пре
деид стопанско го
състоя
ние на населението от този
район и броят на домакин
ствата. В район Забърдие
жиг.сят билзо- 1.000 семейс
тва г. условия на отнсситгл
и но слаба, имотна дефирен“ цираност:й'значителна" пло
дородност на земята. В по
строяването на далекспроБсда всяко домакинство тр
ябва да участвува с около
25.000 динара.
Тази сума
може да се намали тъй ка
тс значителна част от рабо
тите ще може да се извър
шва с доброволен труд.
Без да правим нови из
числения, можем да заклю
чим, че тези средства ме
тат да бъдат осигурени от
домакинствата еще
през
пролетта, при пърЕстто из
купуване на агнета и въл
на, защото и в Забърдието

овцевъдството е на значите
равнище. Работата ще
зависи обаче от дейността
на образувания комитет по
електрифициране на райо
на и от под комитетите по
лео

селата, защрто те ще тряб
ва да извършат необходи
мите разпределения на су
мите, с които домакинства
та трябва да участвуват в
строежа.

Необходимо е високо съзнание у хората ■
широка рвзяснител па работа от страна
на организациите
Съвещанието и образува
ие на комитета по електри
фициране, и самият проект,
могат да си останат на хар
тия, ако липсва решителна
подкрепа от самото насете
ние. Примерът на редица
електрифицирани села тря
бва да бъде следен и в то
зи район, особено на село
Лукавица, което само за е
дин месец успя да доведе
ток. Разбираемо е да се по
явят и хора, които ще ка
жат, че електричеството не
е необходимост. Това е по
яса, която винаги се ражда

когато се стои пред
едно
крупно начинание. Но кога
то търгнат работите, хората
залягат и показват невиж
дан трудов, героизъм, и вл
агат значителни средства.
Есе пак пред обществено
-политическите ■ ороанизаиии и събранията на изби
ратглите в Забърдие стои
една твърде важна и досто
йна задача — широка, разя
енителна работа и настой
чивост токът да дойде поскоро до мината и селата.
Мики НЕЙКОВ

БЕЛЕЖКА
ДАЛИ АНКА, АНА И АНКИЦА
Е ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ?
Обикновено за хора, коитс не знаят имената си се
ктзва, че са изостанали или неграмотни. Дати това ва
жи и за хората от Димитровградската община? Адми
нистрацията в Димитров грдската община е доста зат
руднена вследствие неясното . състояние с имената на
хората и трудно се справят с положението компетент
ни' служащи Това неуредено полсжние идва оттам,
г-ащото някои наши граждани нехайно се отнасят към
.този въпрос и дават неточни данни за своите деца.
Ог друга страна, някои наши заведения не водят
достатъчно сметка при издаването на удостоверения,
чвидегелства и други документи на гр г-кданите ,което
по-късно им създава разни затруднения. Например,
в службаТО за гражднекото състояние в едно село дру
гарката Вера Д-ВА се есди като Верка; основно учили
щв е завършила под име Верига. Въпросната другар
ка не може да се запише на факултета, докато не уточни името си. Или случаят с Анкица!.
Сг съвремената администрация се търси бързина
и течност и то е а е напълно оправдано. Обаче сегаш
ното състояние с имената и презимената затруднява
работа на финансите, службата за гражданското със
тояние и други служби при общината. О) от друта страна
гражданите пс-лесно биха дошли до нужните удосто
верения, заявления и други документи ако се отклон
ят: ия недостатъуи. Смятам, че е крайно време да
се уреди положението, защотр не е все в едни доку
менти да се пиша Петров, а в други Георгиев...
Илия Марков
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се търкулнах назад. Станах, гтздам — вързана сще за сливата. Но и тоез
не ми беше достатъчно.
Взех пушката и тръгнах
на лсб. Излязех в Лещава.
Пуснах кучето и започнах
да се пробивам между гръ
маците,
Кучето
изкара
два заека. Гръмнах с пуш
ката. Блъсна ме назад и па
днах, а пушката се изтръ
гна от ръцете ми. Пипам
с ръце, гледам — няма кр
ъв. Не съм ранен. Около
мене дим, а пушката хей
на няколко метра разстоя
ние... Гледам здрава е. Й
за чудо, бях убил двата за
ека.
Пушките бяха скъпи. Не
можах да купя своя. По.леко захванах дебри куче
та, от които искаха много
ловни. Пре? 1928 година на
зет ми дадох куче, а тсй на
мен пушка двуцевка, която
и днес държа. Сще от нача
лото ловът мп .тръгна доб
.ре с нея. Един път бях сти
шъл е Борово при зет ми.
Беше през зимата. Паднал
сняг дебел — до колене. Из
лазехме на лов. За два три

ЛОВДЖИЙСКИ ШЕГИ
часа убих 16 заека (да не е
мнбто?), 4 яребици,
а тук
в Босилеград,
убивах по
2—3 заека .Тези успех ме
зарази и- аз се пуснах, лу
тах се
насам — нататък.
Като се върнах при друга
р.ите, преди да обедваме,
видях следа на заек, а и ку
чката започна да лае.
— Тук негде има заек —
казах аз.
— Хайде да погледаме
рече един от другарите.
— Полека, чакай! — спр
я другарят ми. — Ето къде
лежи — посочи ми той.
Аз вдигнах пушката и
дан! Не мърдка. Другарят
ми почна да се смее колкото
му глас държи. И другите
изтичаха и викат да държа
■заека, докато- не е .избягал.
После разбрах, че това би
ла шега — те оставили убит заек, а аз стрелях по
него. като че лм не беше един. мъртъв а. няколко жи
еи зг.ека.
Но и аз не сстз.езх длъжен на други. Един път бя
хме ец събралг,- голяма ком
ггагшя т_ пял д. щ останах-

ме на лов. До обед всички
убихме по нещо ,— някой
заек, друг птица... Събрах
ме се да обядваме. Незабел
язано е раницата му слож
их малко продълговат, гла
дък камък. Като се връща
хме у дома, той се поти. и
пъшка, че толкова
дебел
ззрк никога досега не убил.
Стигнахме в къщи и той из
вика жена ст още от двора
да му помогне.
— Да видиш какъв дебел
заак нося. Изпотих се вече
— започна да се хвали тсй.
Жената пое раницата. Те
жка. Развърза я да види га
ека, погледа малко и почна
да се смее:
— Кей ти направи това,
проклетнико? — и тьркул
на камъка в двора, а след
това извади малкото зайче,
което той бе убил.
Този ловец цял месец не
ее показа по кафенетата в
града все докато приказка
та за „тлъстия заек’’ не се
забрави.
Друг . път всички бяха
убили по нещо, а само- аз
мъкнех празна раница. Дру
гарите ме задиряха, че ло
вът ми е тежък, предлага

ха ми помощ, а аз се пу
ках ст яд. Най-после се отде
лих от тях и тръгнах през
един търнаци, а те отидеха
по пътя. Ловджийското ща
стие ми дойде на помощ. До
като слезсх до реката убих седем заека (сигурно и
ма и свидетели),
Станах
край моста в РадичеЕци и
почаках другарите. Видях
ги, че идват отдоле.
— Умори ли се? — викна
ми един още от далече.
— И на тебе ти тежи ло
вът — отговорих му аз.
— Колко имаш?
— За всички по един.
А те бяха седмина. Като
видяха онемяха и млъкна
ха. Вече не ме задиряха.
Двама от тях носеха птици,
а нямаха нито един заек.
Аз им дадох за да не се вър
нат току — речи
празни
в къщи.
1
Но ако в тези шеги има и
малко подправка (та може
ли шега без подправка) то
Еярваите, че насъща истина е, че бай Отевчо когато
РЪГ.Тт -П Пъ
1жгпо не
променно Еземе и пушката
си която държи на колено
е готовност всеки момент
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Йш

Бай Стефча, ловецът
да стреля през прозореца,
Рядко се случва от пътя да
°= върне без лов. Приятно
с него да се пътува особе
нно нощно време.
Тогава
ловът е най-сигурен, а по
и добрата трапеза от
заешко месо с чесън.
Мште Присойскя
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БРАТСТВО

АНКЕТА

КАКВО ИНТЕРЕСУВА
СРЕДНОШКОЛЦИТЕ
Средношколският коми жави какво становище зае ние — тук младежта много но проблем към който не
тет на Народната младеж мат спрямо Конте; после сле повече се интересува за ка навсякъде се намира съот
в средното икономическо у- два югославската външна учния социализъм, за из ветен начин за пристъпва
чилище в Боситеград преди политика — отношенията й граждането на социализма не. Има се впечатление, че
известно време направи ан с другите държави, прести у нас, отколкото за съби при някои анкетирани съ
кета между учениците са жът на Югославия в света, тията в самото работничес ществува смущение между
мо с един всеобхващащ въ отношението й към поробе ко движение. Самият този едно строго домашно възпи
прос: „Какво ме най-много ните народи и към капита факт говори' за зрелостта тание, от една страна, и въ
интересува?” Въпреки, че листическите държави и на нашата младеж да се у- здействието на улицата, от
анкетата беше анонимна о- пр.? а след това идва Ал- чи от източниците на соци друга. Обаче положително
тговорите са твърде сериоз жир, Берлин, отношенията алистического учение и тео те влияние на училището,
ни (с изключение на някол между западния и източния рческата практика в изгра здравите напътствия на
ко пубертетски) и обхва блок и най-сетне само три ждането на социализма у младежта от страна на пре
щат почти есички области ма се интересуват за култа нас.
подавателите, класните нас
■от нашата съвременност.
към личността на Сталин,
Заслужава внимание и таЕшщи или съвсем липсва
Това разнообразие на от Китай и Албания. От полу втората група по численост или е незначително.
Налага се да споменем и
говори т. е. въпроси, които чените отговори се получа отговори „сексуалното въз
интересуват босилеградски- ва впечатление, че средно питание”. Много младеЪки това, че учениците не поз
те средношколци говори за школците не познават до и девойки отговарят кон- нават човека достатъчно и
тяхната зрелост и стремеж, статъчно принципите на на кретно-интересува ги сексу основната анатомия на чо
че са в течение на всичко щата външна политика — алното възпиттние, други века и тн. Всичко това гоонсва, което става около принципите на миролюбиво полният живот на човека, вери, че и преподавателите
тях — възможно по-дълбо то съвместно съществуване трети любовта и нейните покрай младежката органи
ко да се запознаят със съ и ролята на необвързаните последици в живота на чо
щността на съвремените страни в съвременните ме века и тн. Тук се налага е- зация, би трябвало да при
събития,
Преди
всичко ждународни отношения, ма дик съвсем обикновен и стъпят към напътствия по
всред
средношколската кар че това ги интересува. прост извод, повтарян мно въпросите от анкетата. :<ТГ
Що се отнася дс съвреме гократно в нашия педагоги
младеж съществува гоМ. П.
лям
стремеж
за
из- нното работническо движе чески и младежки печат.
граждането
на
потитическа зрелост и патриотите
След иреброяванешо на населението
ско узряване. При нея съ
ществува дълбоко интересуване преди всичко към о
бгцествените и политически
събития, ксето говори за не
йния стремеж и жажда за
деен обществено-политичес
ки живот.
— Данни за Димитровградската и Боснлеградска комуни
Въпреки голямото разно
сбразие з отговорите все
В Завода за статистика комуни, все пак се забеляз та влияе и това, че в пла
пак се налагат две груприо
■йки н/п отговорихте, които пр получихме първите данни ва голямо увеличение на нинските райони в някои
оизлиза от числеността им: от преброяването на населе домакинствата. В Димитров семейства са останали са
Ил5 зежга на първо място нието гфез миналата годи градската комуна през 1953 мо старите.
се интересува за политиче на. От първите изчисления година е имало 4.660 дома
От резултатите при пре
ските събития у нас и в све се вижда, че населението кинства, а през миналата брояването на населението
та, за прогресивните движе от Димитровградско и Бо- година тяхното число се у- можем да видим още след
Димиров гр адската
ния и второ за сексуалния еилеград.ско се преселва величило с 367 домакинст ното:
ва, така че днес общината комуна има 42 селища. Ди
живот па човека — „за се- във вътрешността на стра
ксуаланото
възпитание”, ната. През 1953 година има 5.027 домакинства. Съ митровград има 3.669 жите
както са формулирани най- Димировградската община щото това явление може да ли. Останалите селища имного отговори от тази о- е имала 22.082 жители, а се види и. в Босилеградско, мат по-малко от 1000 жите
бласт. Отделно място зае през глинялата година 18452 където сега има повече 340 ли: 29 селища имат по-мзл
мат дее по-малки групи-на жители. През тоя период домакин ства.
ко от 100 домакинства, а 13
Броят на членовете на до селища имат повече от 100
учният социализъм и изку от общината се преселили
ството, докато забавният 3.630 жители. От Босилегра макпнетв ата също така на домакинства. Най-големи се
живот и спортът идват дската община се преселили малявя. През 1953 година в ла са Т. Одоровци с 954 жи
след тях.
1.102 жители. Сега Босиле- Димитровградско на 100 до тели, Погаиово с 764 жите
градската
община
има макинства се падали 474 ли. Най-малко село в об
От политическите въпро
жители, докато миналата щината е Прзча с 30 дома
си на първо място се наки 18496 жители.
Но въпреки намалението годана-367 жители. В Боси кинства и 115 напели. Чув
ра положението в Конго—
какво става там, кои дър- броя на жителите в двете леградско през 1953 годи ствително намалява число
на 100 домакинства са има то на напелите в планинли 518, а сега 447 члена. То ските райони. Така напри
ва показва, че младите въо мер Сенокос е имал над 100
бще не остават да живеят домакинства и около 1000
със старите, а веднага след жители, сега има 93 домают
женитбата напускат роди нства и само 407 жители.
телския дом. На числото на
членовете на домакинства
Б. Н.
В протокола на мировия съвет са записани споро
Ее от най-различно естество: хората се съдят за вода,
за ниви, за ливади... Дори и за яйца! Не редки са
и взаимните обвинения за нанесена лична сбида и пр.
Членовете на мировия съвет в Поганово са поло
жили големи усилия да измирят хората. Тяхната рабо
та е увенчана с пълен успех, защото положително са раз
шили 60-те спора, ко.гпсото са имали през годината.
През изтеклата 1961 годи дбрана програма, а в учили
Другарят Спас Денков, председател на мировия съвет
на, младежта от село Лука щната зала често устройва
ни разказа някотко случаяоиз съсята „съдебна” прак
вица показа примерна ак-т ше танцови забави.
тика.
-1
еност. Активът
наброява
В. Костадинов
...„Братя Костови от „Къосина махала” три годи
27 члена — младежи и дени се карат за една круша в местността „Циганска
еойки от Долна и. Горна Лу
падина”, в поножието на Гребен планина. Нетърпели
кавица, които работят за-гд
Земетресение в
востта им от ден на ден нарастваше...
Няколко пъти излизаха комисии на местния от
но.
Макарско
Приморие
бор, разни авторитетни липа, но — нищо!... През лято
Тя
все
дейно
участие
то те се обърнаха към мировия съвет. И един ден
и Херцеговина
при електрификацията па
„Циганска падина” заехтя от човешки гласове... Всеки
селото и във. всички други
доказваше правотата на своето твърдение. Видяхме,
През псследшгге дни в
че по този начин не можем да разрешим спора. Затова
акции, които предприема- една част от Далмация, осо
усроихм „съдебна” зала: Заповядахме всички да вля
бепо в Макарска и нейните
ше
зат в дълбоката падина, а на 100 метра от тях устроих
околности и в Херцеговина
на
ССРН
и
другите
масово
ме разлитно място.
последваха няколко земет-политически организации. ръсенил. Особено чувстви
Разпитахме „тъжителя” и „подсъдимия”, а след
Освен това младежта бе телни и мощни бяха сътре,
Това изслушахме и многобройните свидетели и, взех
ше
носител на богат култу сепията на 11 януари, от
ме решение, от което бяха доволни двамата братя. Ре
които напълно бяха разру
рно-забавен живот.
зултатът бе — измирение.
шени Горна Подгора и Дра
...Две съседки се бяха „заяли” за някакви си яй
В чест на Първи май, Дв шница. Също така големи
ца. Едната обвиняваше другата, че й краде яйцата и
адесет и девети коември,
разорения са обхванали Пл
всеки ден се караха по няколко часа. Когато разгледа
Нова
година тя настъпваше оче, Градац, Бъргорац, Ст
хме „делото” и разлитхме свидетелите на двете съ
пред своите съселяни с по он, Меткович, Витина, Люседки, оказа ое, че с въпросните яйца дъщерята на
бишки и Любине, докато в
една от тях е устройвала гощавка за приятелите си...
Мостар и Херцегнови и
Но тогава са дребулии. Лама неща, които са много
други селища между Дуб
по-сериозни, а не отдадоха пред съда, но се решиха
тук в съвета.
'
рехвник и Макарска на мно
М. Андонов
го сграда са причинени ще

Фотохроника

Жителите намаляват, а
домакинствата се увеличават

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС В
»Ц ИГА И СКА ПАДИНА«

ТИ.

Нашият малцинствен вестник „Братство”, кой
то се урежда и печата в Ниш е единственият малцин
ствен весник, който се и продава в града- След в- секк
първи и шескадесети в ' месеца в градските будки
се продава вестник „Братство”, който се чете не само
от хора на българското малцинство живущи в Ниш
но и от други граждани.

„ ^БРАТСТВО
»

~ «ГГ-.ГТ — ~~
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ЗАДАЧИ ПРЕД ОБРАЗЦО г В жмвдта ложе •неиЦо да
се случи по един Яли друг
ВОТО УЧИЛИЩЕ „МОША
1ШЙДЕ“ - ДЙ МЙТРОВГРАД

нАШ №кЛ$

работеха А само се лутаха
мсФкйло» яЪ есе пак някак
ставаше тясно. Знае
много мес-

хъ* 5$*$ гвяяявь** Г&*ШШ
I
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В ученическата работилница
‘Скей прдйъзтлкеявай^ на
ойк)йй<йЪ Училище „Моша
ЙйУф” в Димитровград за
йбразцбко, Тая учебна годи
йк училището за гг)Лв път
е приело от плана, които
се поставя пред образцови
те училища в Републиката,
Затова колективът на Осно
вното училище в Димитров
град още в началото на го
дината на едно от своите
редовни заседания е приел
своя годишен план според
който трябва да се проучават въпросите за свързва
не на училището със среда
та в която работи и физиче
ското възпитание в основ
ните училища.
Просветно-педагошчески
ят завод от Белград е поста
вил още следните задачи
на това училище:
1. Упоребата на аудовизуелните средства при обу
чението и
2. обучението в двоезичните отделения
Нарочно по втория въпрос управата на училище
то е обърнала голямо вни
мание. В две отделения на
Ш и V клас се преподават
половин предметите на сръ
бски, а половин на българ
ски език. Досегашните из
питвания показват добри
резултати.
По въпроса за употреба
на аудовизуелните средст
ва при обучението Завода
от Белград даде 800.000 ди
нара за набавка на ония на
гледни средства за обуче
ние, които училището не е
имало. В началото на годи
ната училището е получи
ло: два епископа, един диапроектор, диапректор за
дневна светлина, електриче
ски грамофон, 15 фланелографа, голямо число магне
Тофонски ленти. По тоя на
чин училището се снабди
със всички най-важни по
магала на едно модерно съ
временно обучение.
Резултатите от тазгодиш
на работа в образцовото училище в Димитровград

ще 'бъдат цеИо приложение
към реформата нт основно
то сбразоващсе в Републи
ката.

Училищната
библиотека
в Поганово
получи нови
книги
В началото на тази учебна
година основното осмоклас
но училище в село Погано
во набави от книгоиздателското предприятие „Младо
поколение” от Белград 507
нови книги. За тази цел, у
чилището изразходва сума
от 14.000 динара. Сумата е
реализирана от събраните
през есента щипки, акацие
во семе, и от окопаването
на кооперативни малини.
Неотдавна книгите присти
гнаха и се намират вече в
новите шкофове на учили
щната библиотека. Освен
това, малките и лошо уре
дени библиотеки в Бански
дол и Драговита ще се при
съединят към погановската и по този начин ще се
формира една образцова це
игрална библиотека в По
ганово.
Също така, пристигнали
са хубави
илюстрирани
книжки за деца, които бя
ха рядкост за училищните
библиотеки по селата. Това
нещо ясно говори за зна
чителното подобрение на
възможностите за работа
на село. За сега липсват
книгц за професионалното
издигане на преподавател
ския кадър.
М. А.

Най-сетне в новия
салон
Дълги години Т. Одоровци беше без условия за ку
лтурно-забавен живот. В се
лото нямаше подходящо по
мешение нито за събрание
нито пък за някои сценичот страна
ни реализации
на младежите. Още по-теж
ко беше когато недовърше
ния салон с гбдйшй чакаше
:дА прйейк младежйте от сб
лото. Най-сетне тоя въпрос
е разрешен- С помощта ка о
бщивскияП народен отбор

и местното население пре
ди известно време Т. Одосъщински
ровци получи
салон с големи и светли про
зорци и просторна сцена.
За пръв път одоровчани до
чакаха Новата година в но
вия
салон, затова през
време на новогодишното
тържество в селото беше
по-голяма раДост отеолкото
в Емналото. По тоя случай
на сцената се представиха
самодейците от селото с ко

А моят ръководител

стреми да се отклони от но
п *;%жеб«иГе смй- налеети* зъбите
«*' Почина
е това “
ловоза, допято човекът, ко- *■ изЛи^Л всячески по сл
И това е краят,! — ще по на. Почина. 1 ка5 вя е
тото са да кажем поставили ^пи нужди; при ТОва тм мислите вие. Не! Понякога
*,’е
пя воторостегпен коловоз - \ах ■служеб«0 и служебно в живота се случва така:
****
пс_Чнат*
се Лори поне в себе си.
^слезг, та значи учр'ежде- неЩо личи на край, а едОживея Й Ко
И аз се намирах на второ ^его трябва да ШпЬАОг- вйЛ е в Надалото.
™л^нммдйн Гза зъбите)
степенния коловоз. Не зято
Значи, наместих зъбите гето награоен (за
е),
ва, че бях обикновен рефе "в! ................
■ ■■ ■
■ ■■
■
■ ■
------- «• <? отличие, «ванзирал за
рент, по затова, защото
лх
ръководител,
бях човек когото бяха наТГ ТГ 'З 3
Е I ) I
I
НИкой вече не ме пита
пълно забравили след паз-13 -Е ■З 3 19 1-9 ч-Г
Л.
за зъбите. Питаха Ме за
начсиХането Му* Никой ДО
-ш-ж
жкж к ‘Л~Л гг\ ЖЖ Т7
здравето
въобще, а през
че не ме забелязваше; и тя
1/1
111 /V X д1 Л/
дъждовни дни, дори. и как
сътщо Не же забелязваше.
’
.............
_ се чувствувам. А аз често
Така бегИе все докаТо не ■■' ' —
..................
1
"
.
гледах доволен в далечина
се спъиЪх -на стълбите, ко__ Господин ^Подковица, си и започнах да се услих та. К&ьато човек гледа доето направих без какоито (
се казвам, знаете, Под- вам често. Навънвалеше
волен в далечината — той
и да е преднамерения. Про КОВиця), обърнете се писме сняг. Наближаваха празни обикновено Мисли: на мен е
сто бях се зМислия (именно И0
‘
ийте. Тя понякога хвърля- добре, значи, добре е на
аз съМ човек, който мисли, ___ Благодаря, ще се обър ше поглед на мейте зъби а всички останаЛи, добре е и
разбира се, сало за онова, ,(аг_казах аз и така сто- мимохедом и върху
мен ка врабчето върху вейката.
което е позволено, защото „их
Беше ми приятно■. Помисле д това е достатъчно да бъсъм от добро потекло,). Пад
п_
_стана и тя
наб т? см клк изглежда тева $еш добре настроен,
нах значи и си изкарах пет
«пята челюст върху масата с.ои ваза и
По това време за гцаетие
зъба. Всичко започна огго- без 3,б14. Любопитсгвува- ?*™йДеб*
“ Газ- *««* зъби донесоха ми огава.
„
,
.
ше дали ми е неприятно. ™_сс у зи ^
ще едм„ „лод; след *агра
Хората могат да не забел Тя ^маше тридесет години еа ■ "~Г
'
ваза и дата, отличието ми и напре
язоат обикновения човек, и щиано в къщи.
„ ГГт О колко е бъка е службата получих
7Ю оня комуто зъбите из
Отговориха ми след чети в
. „ *
** *
ц квартира. Навън панерабият всички го забелязват.
седмици: „В бюджета не ху$.°В1'"
„ дипрг.ии ма, а в банята плочки. И
И тя же забеляза. (А аз нея е предвидено ставянето на
гтнп спешно писъ самотност. Тогава изтеглих
вече още от отдавна). Има изб„т„ зъби»
пристигна спешно писъ из дън душата си решител
ше нещо особено а очите,
в действителност това бе мце' В
”“Гкопо К°във
тт
то се може пс-скоро ,,въь на въздишка. А какво е
стърка и характера си, аа ше смешно. Но
аз не се сме
^ с празкициТе да се това въздишка? — Глас на
всичко това съчиняваше ях, защото край мене стое вземат аключения и да се копнеж .. глас на желание
прекрасна цялост.
ше ръководителят ми. Та
Па зъл. от сг>ин път — ка е това: някога човек би направи списък на предло- то за осъществяване на ня
жените за отличиеА вече каква надежда. Тя направи
тов-. е много, нали?
Не! п(Жскал да се насмее, но не
знаете
как това върви: от същото, по по женски на
За а лбулатори* чр 1-а е е ре^,(&. понякога трябва и
личават
се заслужилите, а чин. Така схаанаме нашите
малче, нещо: трябва да ли ^а плачеш, а не е възможпсват шест, та едва тогава но, пък и да е възможно — те се намират, разбира се, чувства в една градина, до
и в списъка на наградени- като пъпките на вейките
да ви сложат нови зъби. каква полза?!
те. Там съм и аз — награ набъбваха. Бях щастлив..
А аз това условие не изпъл
Всички ми одобряваха и ден за зъбите и въз основа а аз м.ного обичам да бъдя
нявах.
клатеха глави в знак на ра на това със заслуги.
щастлив.
— Господин докторе
збирателство. А в заводния
Празник.
Речи.
Орден
на
И си помислих: дали за
казах — не лога пито
съвет дтщгарят Конкол ми
гърдите ми. Всички гледат постигане щастие на чеве
ям
нито да се усмихвам. каза така:
и тя гледа. После .«и каз- ка трябва да се избиват зъ
Може ли човек да живее,
— Спомагателната каса е
а да не се усмихва?! Става празна. (Имаме само за смъ ва: „Господин Целестини, бите? Не, все пак това не
въпрос за предните зъби:, ртни случаи. Ако бехте по личи ви”. Накъсо казано е необходимо! В животс не
аз се чувствувах прекрас- що може да се случи по егосподин докторе!..
чинали — ех, тева би било
кс. И обичам да се чувству дин или друг начин. Защс— Какво мега да правя!? нещо съвсем друго!
вал прекрасно. ■
то човекът е катс фенер
— махна лекарят с ръка
Съгласих се, чг ако бях
—Трябвало е да паднете на починал щеше да бъде съОтогава тя все по-често с газ: само когато го запа
страни или още по-добре веем инак. И си отидох. Но ме наблюдаваше. И то не о лиш — тогава свети.
г
на гръб.
другарят Конкол после си бикновено, но така да се ка
(Полски хумористичен
— Довиждане! — казах спомнил, Дадоха ми награ- же целия. Случваше се, че
разказ)
аз, — Следващият път ще да от фонда за награди — нашите погледи нищо не

У

Подготвя се

македоно руски речник

Лъв - главен герой
В африканската страна
Кения се снима специален
филм под заглавие ,,Лъ-

не сте могли да си предста
вите лъва, царя на живота
ните, да бъде толкова ми
рен и добър към едно мал
ко момиченце, както това
се вижда от снимката. Лъ
вът е същински, от джунг
лата но той малко е „укро
тен”, за да може малката
артистка да го гали като
котка. Момиченцето е на 11
годишна възраст и изпълн
ява една от главните роли
във филма.

Съветските издателства
подготвят
за
печат
македоно—руски речник.
Напоследък в Съветския
съюз се предвиждат все по
вече произведения от ма
кедонската литература. В
Сборника на югославски ра I
зказвачи са обхванати раз
кази и от Кочо Рашш, Бла вът’’. Кения е страната на
же Коневски, Славко Янев- лъвовете. Може би до сега
ски и Владо Малсвски. А
сборникът на югославската
поезия, издаден в СССР, о- Из цикъла за Алжир
бхваща поетите Славко Яневски, Блаже Коневски,
Ацо Шопов и други. Също
така съветски издателства
подготвят и отделни изда
ния на преводи от македон
Огнени езици лижат небесклона
ската литература. Спомена
над запалено, родното селце.
ва с|е издаването на сборник
В планините движи се колона,
в нея бездомник с разнищено сърце.
разкази о-т съвременни ма
кедонски разказвачи.
Там гората мълчалива стреха
му откри суров подслон...
медията на Стерия Попович
Любовта е нейната утеха,
с хубавия декор. За пръв
свобода защитнически клон...
път някои одоровчани има
ха възможност в своето се
Той намери в мрака две очи
ло да гЛедат успешно изпъ
отправйлй тихо мъст й зов...
лнение на тоя вид изкуст
В
зймата за него любещи лъчи,
во. А след лотарията настъ
в гневът родена любов!
пи народно увеселение кое
то трая до зори.
Те и двамата за миг простряха
Радостта беше още по-го
ръцете си в лепкав мрак...
ляма, защото се празнува
Като орли гбфдй пййетяха
ше и един трудов успех в
селото.
с вярата, че ще се завърнат дал!

лян

В. Петров

Стефан Нихдлск*

Симфоничен
кони,ерш

в Димитровград
Сдружението на оперни
те рабог-.:пи
от Белград
чрез своя подотбор в Нита
неотдавна в Културния юм
ь Лим-превград устрои два
симфонични концерта.
Първият концерт бе ус
троен за учащата се мла
деж. Посещението беше из
еъпредно, а програмата ве
ликолепна. Програмата на
концерта привличаше вни
Напиете на учащата се мла
дож, защото бе подготвена
според учебния план й про
грака за основните учили
ща. През време на изпълне
плето на програмата бяха
давани теоретически обяс
нения.^
,. ;
Втсрият концерт бе устр
оен за гражданството- Бяха
изпълнени творби от Мона
рт, Корели, Бетовен, Кръ
стил,
Верди, Чайковски,
Щопен Щраус, Брамс идрДиригент на концерта беШе Ламба Димитриевич, а
солист Стоян Петровия. •
Програмата бе приета 6
въодушевление от страна нй
гражданството и ученици11®
а изпълнителя® ЯМ» поз
дравени.
К. Трайков
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Старата чаршия
През 1889 година в на
шия град излизаше списа
нието „Домашен учител”,
научно-литературно
като
списание. Първият му брой
бе отпечатан през януари
1889 година, а вторият през
февруари същата година.
Главен редактор е бил Д.
Д. Бъчваров, а стопанин
Пейчо Стаменов, търговец
от Цариброд. В него се тъл
куваха следните въпроси:
юридически, икономически,
географически, аргиологкчески, исторически, книжо
вно-литературни и дп.
Първият брой от това
списание се пази в архива
на образцовото основно училшце ,.Моша Пияде’’ в
Димитровград. В него меж
ду другото е поместена ед
на от първите статистики
за Цариброд след освобождениео от турпите. от която
може да се види скакво са се
занимавали димитровградчани по това време.
Цариброд ггоез 1879 годи
на е имал 100 къщи и тога
ва е бил още селце. Но по
неже той станал център на
първата създадена околия,
хората з аночнали масово да
се преселват в Цариброд.
Най-много переселници в
Цариброд дошли ст Пирот.
За известно време това мал
ко селите бързо нарасна.
През 1889 година селцето
Цариброд вече е имало 400
къшк о около 600 семей
ства- Населението се зани
мавало повече със земеде
лие, което се вижда и от то
ва, че от 500-600 семейства
обработвали около 10.000 ле
Тая
сбземя.
кара
работваема плеш е била
7.000 декара, 50 декара ло
зя, 600 декара ливади. 30
декара гръснитти, 80 дека
ра градини и около 1800 де
кара гори.
'От тези 7000 декара земя
земеделците са получавали
годишно 200.000 оки зърне
ни храни. По качество всич
ки тези плодове са били
слаби.
Останалото население от
Цариброд се занимавало с
търговия, занаятчийство и
различни други работи.
Според тази статистика в
Цариброд е имало: пана-

ир 11 с 11 дюкяна и 40 слу
ги, 6 обущари с. 6 дюкяна
и 14 слуги, 3 бояджии с 3
дюкяна и 3 слуги, бъчвари
1, 16 шивачи с 16 дюкяна и
зО слуги, 10 кожухара с 10
дюкяна и 16 слуги, 2 злата
ра с 2 дюкяна и 4 щщги, те
некеджии 4, 2 халваджии с
12 сТуги, 6 хлебара с шест
хлебарници и 15 слуги ше
ст готвача, 8 гостилници с
20 слуги, 43 кръчмара с 43
слуги, 27 бакали с 22 дюкя
на и 30 слуги, манифакту
ристи 5 с пет дюкяна, бръс
нари 2 с два дюкяна и две
слуги, мутавджии 1 с два
ма слуги, надничари 10, ад
вокати деа, ханджии 43 със
43 хана, от които по-Главните са три: хотел „Евро
па”, хотел „София” и Джа
джовия хан „Видлич”, оечари 40, касапи зимно вре
ме 5 а лятно 10, абаджии 1
с двама слуги, налбати три
с четри слуги, ковачи шест
с шест ковачници и 12 слу
ги, ггьртеничари 2, водени
чари два, дюнгери 10.

Слуги е имало 250-260.
Всички работници са били
от местното население само
трима чужденци-евреи.
По главни търговци в Ца
риброд са били: Радино Иванов, Стоян Иванов, Пей
чо Стаменов, Димитър Ста
менов, Гота Кръстев, Сима
Кръстев, Анта Джаджов,
Йосиф Христов Димитър То
шев, Сотир Костов, Елен
ко Белч?в, Камен Иванов,
Алекси Стойков, Нако Да
скалов, Дончо Игов и Иван
Антанасов. От тях 7 души
са бакали, 4 манифактури
сти, един пъртеничар, един
комисионер и един маслар.
Кирил Трайков

:

И това се слхчва

»видял«
ДЖЕРМАНА
Чичо Евтим, който е из
вестен като много хитър
и досетлив човек, излязъл
на бъдни вечер да завър
ши някоя работа. Минавай
ки покрай портата на бай
Яким забелязал в двора ст
опаника с един зелник и

Пулска арена
Античният амфитеатър в
Пула принадлежи между
най-големите запазени ам
фитеатри от римското вре
ме. Тая хубава постройка,
на която се любоват и днес
много туристи от целия св
ят и която още използва
както е известно, за прове
ждане на фестивалите на
югославския филм. Предпо
лага се, че тя е построена
през времето на цар Авгу

шише вино как вика:
—Джермане, облаче, ела се
га да ядем ида пием.
Чичо Евтитм имал стари
закачки с Яким и сега доб
ре му дошло да му върне.
Той застанал зад портата и
се обадил из тъмнината:
ст.
— Ето пристигам.. Оста
Пулският амфитеатър и ви зелника...
Яким ”V п това,
Ксгато
ма елипсовидна арена 64,45
пъти 41,65 мегара. Арената тглксра се упгзшнл, че нги
тепсията
някога с) имала около 40 . стина изпуснал
реда седалища и могла да със зелника и избягал в
приеме 23.000 зрители. Под къщи...
По-късно всички в село
арената се намирали поме
щения за животните, а ка то разбрали за шегата на
зармата за гладиаторите се Еетим, а Яким от тогава
намирала от към северния нито вика Джерман, нито
вход. В амфитеатърът е съ пък вярва в неговата мощ.
ществувала канализация и
Записал Видойко Петров
водопровод.

Случи се това преди една седмица.. Ама знаете •
ли в какво неудобно положение бях изпаднал, как се
посрамих, но все пак на края всичко благополучна из
лезе. Но да почна отначало...
Минаха новогодишните празници. Едва се' пОеьв| зех от онова гслямо новогодишно пиене и реших една
вечер малко да се поразходва из нашите уличи. Вървя
така и да видите каква лекота чуствувах. Минавайки
покрай портата на моя стар познат и приятел Симо
рекох си, дай да влезна малко при него че да видя
как се чувствува след новогодишните празници, И ст
къде ми трябваше това?!!
Като минавах ИЗ' двора чувам неразбираеми
мокри и
разговори в къщета на Симо. Прозорците
едвам се виждаше светлината в стаята. Почуках на
вратите и бързо отворих... Каква изненада!?. Като ме
удари оная ми ти миризма на варена ракия и черно
еино, а когато погледнх тълстото прасенце на касата
замалко да ми простите, не повърнах. Около прасенцето, по право около масата бяха седнали Симо и негова.та жена Яворка, баща му Сотир Чивията, неговия
комшия Зарко Пищолят и жена му Тодорка и Арса
Муфтаджията. Когато ме Еидяха, малко се тръгнаха, а
след това всички извикаха в глас:
— Добре дошел бре Видене, жива ти майка...
Влизам и си мисля сега по кой случай е това при
Симо, а когато видях малкото кандилче и ликът на
девицата нещо ми СЕетна в главата...
_ Нищо де, нищо-пОЕтаряше Симо, като ми по
даваше столица-това е зарад старите, само зарад тях,
дото казват т'е: такъв; адет’ о станал... Па и старата, бог да

История на облеклото (1)

ГРЪЦКА НОСИЯ 500 ГОДИНИ ПРЕДИ
НОВАТА ЕРА
Основата на гръцкото об ставка ка горния край ( д и
лекло е било едно правоъ плойдон). Най-високата
гълно парче платно, което си форма на развитие той
се обвивало около тялото .
или се носило кого риза,
със странична и за двата
пола. Когато било като ри
за, се наричало китен, а ка
то мантия-химатон.
Първоначална форма на
китона е бил екзомиса. Пра
воъгълният плат се слагал
около тялото и се с закреп
вал с една игла над лявото
рамо. По-късно китонът е
преживял .много и разнооб
разни промени в начина на
носенето. Бивал закрепван
с игли и над двете рамена;
един
получавал колани:
и два, така че между тях
ое появявали и гьнкибуфон
(колпос). Мъжете го но
сили къс, жените са мени
ли къс и дълъг, като го но
сили или отворен та при
ходенето се показвал кра
кът до бедрата или затво
рен — странично зашит, и
ли пък са го носили и с на

/

постигнал в пеплоса-една
дълга, странична отворена
или зашита риза, носена от .
дорийските жени.
Химатоиът се е пре
хвърлял над лявотр рамо,
отгдето минавал полегато
през гърба, под дясната ми
шница. и краят му се прем
ялал пак над лявото рамо.
Тсй покривал тялото до ср
едата на краката. Особено
старание са полагали за кр
асивил изглед на гънките.
Гръцките облекла се пра
вили от вълна ,лен, а по-къ
сно и от памук.
Главата си гърците пок
ривали с петазоса —
плъстена кръгла шапка с
ръб. Жените са свързвали
косите си на темето' и са ги
обхващали в мрежа или къ
рпа. И мъжете, и жените
носили на краката си отна
чало налъни, а по-късно
сандали. От тия сандали
впоследствие се е развила
старовременската обувка.
(В следващия брой: Рим
ски носии 100 год. преди но
вата ера).

я прости, обичаше да си прави адет те и зарад нея.
Затова рекох на моята Яворка дай жено, ние не вяр
вам, но зарад старите.. Той се засмя повдигна чашка
та и всички прихванаха.
— Де, бре Видене-обади се Зарко Пищолят-сядай
какво се оглеждаш като росомачко дете в кола...
— Ами-започнах аз-право да ви кажа, аз съм
не съм гладен...
— Две вечери пикогаш не се карат-гръмна стария
Сотир и ме поела ви до> него...
Чуден старец е бай Сотир... Като започна да разп
равя за миналото... Де за една война, па за втора
та, за Влашко, човек се т1ака внесе в приказките и про
сто забрави кога е минала четвъртата чашка... А за
бравих да ви кажа. за Яворка, жената на Симо. Порано съм слушал, но сс-га се уверкх-тя била същински
майстор за нашите домашни яденета. Баничката с оно
на кисело' зеле, пък ония ми ти вочки които отварят
апетит толкова много, че прасенцето така бързо из
чезваше от тепсията, па оная пресна погача... То ние
не вярвам и черквата е оделена от държавата, но да
си призная, пък и няма защо да мълчим, зарад тия го
твеници на Яворка и от приказките на бай Сотир така
се бях внесъл че си прекарах Божич много по-добре
и от Нова година...
На утре ден в предприятието виждат нещо не е в
ред при мене. А някои вече се и научили, че съм бил
при Симо...
— Ами, какво празнувал Симо? —- всички ме ли
тат.
— Симо ли, ами той има лош обичай Нова година
празнува по седем дни—отговорих аз, но дали ми вяр
ваха това не зная...
Виден КЛОПОТАРОВ
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Жертва на администрацията
,,АР0 1уСрАШ ОПРАЛА РЦЪА

тичлида ми купиш Един
САПУН 34 ЛРАНЕ >"
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В една ледена земя живе
вла девойкакоядо била бяла
и хубава, но в гърдите си
носела ледено сърце. Владеела над просторна и сту
дена страна и била безсър
дечна. Един ден самотнос
тта й станала отекчителна
и тя тръгнала на път. Спле
ла меката си, като коприна
коса, облекла светли одеж
ди от студени звездички,
впрегнала бели коне и по
летяла на шейни през зале
дените поляни. Пуст бил не
йният край, и дего и да ми
нала никого не срещала.
Хората се затваряли пред
нея в своите къщи и кога
то похлопвала на техните
врата, те не искали да й от
ворят.
И зимата пожелала да
стане като тях — вместо
студеното си да носи живо

и топло сърце.
Тогава тя пристигнала до
една къщурка, която, се на
мирала между бели, цветни гради. Пред къщата горял огън и един пастир
слял край него със своето
стадо.
.— Колко е хубав тоя
младеж!
възкликнала
Зимата.
А младежът се събудил,
протрил сънните си очи и
когато видял бялата, краси
ва девойка, той й се усмих
нал.
Зимата
почувствувала
как изчезва нейната жесто
кост, как някъде дълбоко
в себе си чува тихо тупте
не. Това било за пръв път
да не чувствува своята усамотеност. Забравила, че е
господарка, забравила че в
гърдите си носи студено съ
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рце. И седнала край огъня,
тя казала на пастира, че идва от далечна страна и че
е ттьргната по света защото
била самотна.
И докато Зимата разказ
вала, цветята в градинката
на пастира започнали да ве
хнат и неговите овце идва
ли една към друга, за да
се загряват е топли си
дъх.
И пастирът разказвал за
себе си.
Той разправял на Зимата
че в неговата колиба вина
ги е топло, че в нея вина
ги има сол и хляб, че него
вите овце винаги са с него.
ТогаЕа Зимата помолила

пастира да я заведе в своя
дом. Но пастирът това вече не можал да направи,
Топлата кръв не текла вече из неговото тяло и когато завъсшил приказката,
затворил очи в студен,
бял сън.
Когато Зимата видяла
това, заплакала. Но сълзи
те й били твърди -и ледени
зърна. Нейните сълзи пада
ли край спящия пастир въ
рху огъня и една след дру
га гасили пламъка. Но зи
мата и по-натагьк плакала.
И нейните сълзи падали на
собствените й гърди. Тога
ва изведнъж почувствува
ла как сълзите й стават
по-меки, как стават топли
и тя чула тихото туптене
на своето сърце. И овчици
те започнали да пристъпят
към нея. Чувствувала тех-

ш тй
ржм

У:

Капота № €1
1. Социалистическият съюз на трудовия народ в
обществено-политическа
ЮГсславия е най-масовата
организация у мас. Вашите родители сигурно са ней
ни членове. Тогава ги попитайте, кой от нашите найвисоки партийни ръководители е генерален секретар
на ССРНЮ и отговорете на този въпрос?
2. Вие сте чели за прости и високосни години. Коя
е била последната високосна година и по какво се от
личава от простата?
3. Кое .оТ.домашните животни се счита за най-до
бър и най-верен приятел на човека?

.

иите топли руна и топлия
им дъх Тогава видяла как
се събуждат очите на паст)ира, как ставал» лоши и
големи и видяла как се ус
михват усните му. Зимата
отишла до увехналите цвет
я в градинката и проляла
сълзи на техните венчета.
А те оживели и разтвори
ли своите чашки като че
ли очакьат слънчеви це
лувки.
Тогава Зимата усетила,
че иече не е студена и суро
ва и че в гърдите си носи
същинско живо сърце.
Тя отново тръгнала
хорските селища. Взела със
себе си ръкойха бели, ов
чарски цветя, и когато сти
гнала в селата хвърляла бе
ли пеперуди по покривите
на хубавите побелели къщурки. Тогава пастирът
тръгнал, с нея. Той стригал
овцете си и спускал топла-,
та вълна върху потулени
старци и немирни деца,. Хо
рата. били твърде доволни
и викали:
■ — Хей, гледайте, вали
сняг!
---И на чиято и да било вра
та, на която Зимата и пастирът почука.ту, весело им
отваряли. А баипите и долините. ливадите и полета
Та били покрити с. пухка
ва и снежна покривка.
Миряна БУЛЯН

Знаете ни?
...сняг вали само на една
трета от земната поеърхни
ва. Затова по-голяма част
от жителите на земята не
са видели сняг.
...в горната трепка хора
та имат средно 150 до 200
косъма, а в долната есичко 60 до 100.
... в архипелага, наречен
Хиляда острови, крито се
намират на границата ме
жду Канада и държавата
Нюйорк действително има
1.700 острова.
...годишно в света се из
разходва с-коло 14.000 тона
чист кофеин — в кафето,
кЬсто се пие, докато дру
гите 8500 тона се изпие с
чай.

В Индийския океан се на '
мира един пуст коралов ос
гров, който ое нарича Фрегат. Цялата повърхност на
земята му е изровена и из
облиствува с дупки и ями.
В тях живеят хиляди кот
ки, подобни на нашите пи
томни котки, но те са ди
ви. През деня тези котки «е
крият в ямите, а през но
щта, когато настъпи отли
вът, те излизат навън и о
тивят да ловят риби в пли
тката вода, защото там ня
ма мишки.
По кой начин тези котки
со н,а;(?лили на този «шо
тон остров не може да обя
сни никой. Някои учени
предполагат, че претците
на тези котки са дошли на
острова от някой потъвал
параход.

1.

\

2.

Име и презиме
уч-к от основ у-ще
адрес — улица, село
- V.

'е

сбщина

Там, под стряхата сгушен,
тъо<сно пее: джив, джив,

джив.

От фъртуната победен
не е толкова свадлив.
А наоколо въе танц
кръжат,
безброй сребърни, снежинк«..
И на врабчо се надсмиват
с бодри, весели усмивки!

I.

Стефан Николов
1ШШШШШ1Ш1.............. ...............................................

Може би ще ви се види
чудно и невъзможно това,
че могат да валят и сухи

ш микроскопа

дъждове. Наистина е чудно
но все пак те съществуват
в горещите пустини. Настъ
пи силно наоблачение и от
облаците започне да вали
йзобитггн валеж, с око. се
вижда, но не се чувствува
—Еър-ху демята не падне ни
то една капка. Тези сухи
дъясдог.е валят когато в ня
кси пустини въздухът над
земята е извънредно нагоре
щен и дъждовните капки
от тая горещина ое превръ
щат в пара, преди да стиг
кат до земята.

Без домашно
Ох, колко с горко,
Ох, колко е стригано/
Когато в училиги,е
си дошъл без домашно!
Учителят пита,
а сетне тг дига!
Какво 'си заслужил
веднага те стига!
А то без домашно,
все едни и същи,
а още по-стпагино
настава в къщи!
Славчо Вецков г/ч-к VП кл
е. Долна Невля

Стаята № 13 в основното
образцово училище в Дими
тровград досега беше учебна стая, а сега е кабинет
на младите биолози. Аз зао
бичах тези кабинет още от
началото на учебната годи
на. Много бленувах зз тева да погледам на микрос
копа, да видя малките орга
низми...
■ Когато пръв път взех ми
кроекопа е свои ръце, бях
толкова радостен че и дру
гарите ми започнаха да ми
се смеят. Но тази моя ра
дост наскоро изчезна, защето не умеех да ръкувам
с него. Попитах един по-въ
зрастен другар да ми обяс
ни как се работи с микро
скоп.
— Дай, донеси го — ка
за ми той.
— Ето сега. — и аз скскнах като че ли крила ме по
несбха, донесох микроско
па и гледах всяко движе
ние ня другаря ми.
— Ха сега, погледай —
каза ми той, като намести
СТЪКЛОТО.

Но аз не знаех къде да
погледам и какво да по?, ря.
Той ми обясни всичко. Ко
гато се налочих да гледам п
микроскопа. бях много ща
стлив. И оттогава всеки
ден пгопежд.ам пали часо
ве над микроскопа. Взема
само малко от повъпхчината на кактус и го сложа въ
рхч стъклото иа миксоско
па. Погледам вътпя гг ппед
очите ми се покажат чV пни поеградици. за които
преподавателят ми облечи,
че това били клетки н3 ра
стението. Разглеждах и ти
ла от пеперудки, части
от жтгг.стгеи и оастечия.
Колко хубав и шггересен
е този свят, който не се ви
ЖДЯ С ГГР-ОГТО око.

Желал бих нашият клчб
на младите биолози от Ди.............................................

митровград да си кореспон
дира с други училища, пре
ди всичко с младите биолози.
Федя Найданов
у-к от основ. училище
„Моша Пияде”
Димитровград

Спорът на
дърветата
К. Ушннскн
Заспорили дърветата: ко
е от тях е по-хубаво. Дъ
бът казал:
— Аз съм господар на вс
ички дървета. Коренът ми
е дълбоко в земята; дънерът ми е дебел три обхва
та. Върхът ми се вие в не
бето, листата ми са накъдрени, а клоните ми са здра
ви като желязо. Аз не се
плаша от бурята и не се
прекланям пред урагана.
Чула ябълката как се хв
али дъбът и казала:
— Не се хвали, че си г*л
ям и дебел. Твоите желъди
само свинете ги ядът. А мо
ите червени ябълки всички
ги обичат.
Слушал борът и полюшнал своя връх.
— Не бързайте да се хва
лите — казал той. — Ще
дойде зима и двамата
стърчите голи. А моите зе
лени .игли ще бъдат все
тъй хубави, както и сега.
Без мене в студените стра
ни няма да има живот за
хората. Аз им строя къщите, аз ги топля.

У чен«‘чесЬ^ ХУМОГ'
■\

Съобщение

ПОЛУГОДИЕ

На 10 февруари т.г. излиза от
печат първият брой на

ДЕТСКИЯ
V

Вижте врабче малък, сив,
кам е клетникът ' настръ■- I
': . , хна/1!
От студа е пресипнал,
цял от сняг е побелял..

Сухи дъждове

ОТГОВОРИ:
А

Врабче;
и зима

Котешко цорство

ВЕСТНИК

с богат материал от науката,, при
родата ■ другите области. Ще бъ
дат поместена избрани четива, конто ще заместят лнпсата от читавки.
Учители и ученици, побързайте
с поръчките!

{

