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Йленум на 01С СКС а Босилеград Пред X фесШивал па българското национално малцинство

НОВО СЪДЪРЖАНИЕ НА ФЕСТИВАЛАГРАЖДАНИНЪТ Е 

НЕПОСРЕДСТВЕН УЧАСТНИК В 

РАЗРЕШАВАНЕТО НА ОБЩЕСТ
ВЕНИТЕ И КОМУНАЛНИ 

ПРОБЛЕМИ

НШШШ1Ш11111111|||||11Ш11111111Ш11ШШШ1111111Ш11111Ш1111111111ШШ111111Ш1111 ИШ1ШШШ111И11П1Ш1Ш1Ш1ШН1111111НШШ1ШШ1111Ш1Ш1И111ШШШ1Ш11Ш1И

ф Програмата на фестивала где се обсъжда в цялата община

ни, а във всеки район са съ 
здадени групи от няколко 
села, които ще настъпват 
съвместно. Във Висок са 
формирани две групи. 13 
първата група влизат села 
та Д. Криводол, Г. Криво
дол, Вълковия и Болев- 
дрл а във втората група И- 
затовци, Брайковци, Каме
ница и Сенокос. В Забър- 
дие са формирани три гру 
пи. В първата група са се
лата Моиншг, Мазгош, Бре 
бевница и Пъртопопинци. 
Във втората Смиловци и Ра 
дейна и в третата група О 
доровци, Гуленовци и Пет 
ърлаш.

В района на Димитровгр 
ад ще настпъят две групи. 
Градини, Бачево и Паска- 

(Следва на стр. 3)

Тези дни започнаха при
готовленията за юбилейни 
я фестивал на българското 
национално малцинство от 
Димитровградско. Комисия 
та за провеждане на X фес 
тивал вече е изготвила про 
грамата, която ще бъде об 
съждана 
по районите до 10 фебруа- 
ри. След тая дата ще започ 
нат приготовленията. Ново
то в тазгодишната програма 
на фестивала се състои в 
това, че тя ще се провежда 
чрез срещи на групи села. 
За отбелязване е и това, че 
програмите н«ма да бъдат 
еднообразни, както по-ра- 
но, а в програмите на огде 
лни групи ще бъдат застъ 
пени и тагагва изпълнения, 
които отличават района. По 
доя начин ще се дойде до 
пълно разнообразие в прог 
рамата.

Съревнованието запо
чва ош 20 марШ

Съревнузанието между о 
тделните групи — села ще 
започне от 20 март и ще 
пгюдължи до Първи 
През тоя период ше станат 
срещи между групите

спортни упражнения, нар° 
дни и забавни мелодии, на 
родни мелодии изпълнява
ни на народни инструмен
ти Съревнуванието ще се 
състои и между фолклор
ните групи, рецитаторските 
групи и хоровете- Ще бъдат 
изпълнени

На 16 януари 
в Босилеград се състоя раз 
ширен пленум на Общин
ския комитет на Съюза на 
комунистите на който пок
рай членовете на Общинс
кия комитет присъствуваха 
и секретарите на първични 
те организации. Пленумът 
се състоя във връзка с пос
тановленията й задачите от 
Ш-тия пленум на ЦК на 
СКЮ. На Пленума присъс- 
твуваше организационния 
секретар на ОК СКС във 
Вранокр околия друйаря 
Милое Стощич-

В изчерпателния доклад 
на другаря Винко Стоянов, 
секретар на Общинския ко 
митег на СКС, беше подчер 
тана ролята на комунистите 
като носители на идейно-гю 
литическа активност в но
вите обществено-икономи
чески условия. Говорейки 
за дейността на СК в ус
ловията на нарастнало об
ществено съзнание на тру-

В доклада се критикува и 
работата на транспортното 
педприятие „Бесна коби
ла!’’ В предприятието още 
не е изр^хбогген правилник 
за разпределение на лични 
те доходи. Вместо! това да се 
повери на една комисия, ко 
ято ще се съвещава с орга
ните на работническо самоу 
правление, репгено е хгра- 
вилникп д а из работи един- 
служащ със слабо образова 
ние. Когато правилника е 
поднесен на разискване по
явили са се разногласия: е 
нни са говорели, че е твърде 
висок, други, са недоволст- 
вували срещу заплатите; че 
нормите са високи и пр. 
Членовете на Съюза на ко 
мунистите не са проявили 
достатъчна активност за по- 
пълна проява на работниче 
ското самоуправление, а то 
ва е от голямо значение за 
работните хор>а. В реферата 
беше засегната и слабата 
работа На някои съЕети при

тази година р>абоТа на Съюза на комуни 
стите.

Общинският комитет на 
Съюза на комунистите ще 
засили своята дейност в ду 
ха на решенията и поста
новленията 
СКЮ. Ще се вложат още 
по-го леми усилия за идеоло 
гическо-политическото из
дигане на членозете на Съю 
з/а /на комунистите, да дойде 
до по-пълна проява работни 
ческото и обществено само 
управление у нас.

След доклада станаха о- 
живени разисквания- Дис
кутиращите изтъкваха и по 
ложигелните и отрицателни 
прояви в работата на Съю
за на комунистите с една 
градивна критика. Между 
другите са говорили другар 
я Владр' Митов, народен пре 
дегавирел за Босиледрадско 
„Общата икономическа изо 
сТаналат е причината за ни 
зкото полиическо съзнание 
на нашия човек. Често пъ-

хумористични 
точки, шеги, пародии и др.

При изпълнение на прог 
рамата ще дойде до изра
жение индивидуалното тво 
рчеств'0 от известни изпъл-' 
оители от групите.

на съвещанията

на ЦК на

План на съревнова
нието

Общинският отбор за про 
веждане на фестивала е 
направил и план за съре в 
нованието. За тя цел общи
ната е разделена на райо-

СТИПЕНДИРАНЕ 
и кадри

Обсъждайки положението на кадрите в Димит
ровградско Комисията за кадрови въпроси при Общи
нския народен отбор в Димитровград си е направила 
няколко извода:

май.

— Ог 15 специалисти, които в миналата година
в димитровградското

Е
е трябвало да бъдат включени 
стопанство, са постъпили само двама. Тази година, пак 
според плана трябва да постъпят в предприятията но
ви 15 специалисти, което с неизпълнението от минала 
та година представлява внушителна цифра от 28 
души.

. з
Широки отзиви в Лон

дон за книгата 
..Социализмът и война
та" от Едвард Кардел

Неотдавна в Лондон из
лезе от печат на английски 
език книгата „Социализ
мът и ЕОЙната” от Едвард 
Кардел. Позди 
дни се появиха 
първите рецензии и отзи
ви, което свидетелсгвува 
за дълбокия интерес, кой 
то е предизвикала книга
та.,Консервативният седати 
чен вестник „Съмди тай- 
ме” въпреки предпазливо
стта, произлизаща от опре 
делена политики на някои 
английски кръгове 
Китай, намира, че книгата 
е твърдей важен документ 
на идеологическите разис
квания, които се развиват 
във връзка с китайската 
политика. Още пг>-обшио- 
на е рецензията, поместена 
в „Обеървъо”, в която из
вестният публицист Едвард 
Крегшжо. гЛед като изтъ
ква. чс западната общество 
поет разглежда книгата на 
Едвард Капдел през прак 
ти десния фокус на газ иск в 
атгията, които в един или 
доуг ви а ге оодят между 
Пекин и Москва — а юго 
славскитс дъгокявник е ра 
зсветлил разискванията за 
мирното съществуване и 
за развитието на сониализ 
ма много по-ясно от кого 
то и ПЯ б^тгО
...... Препоръчвам книга га
на господин Кардел на вси 
чтеи. които искат да разбе 

: рат ожестпчеността на иде
окогическата б°Рба и са го 
топи за час или дпа да се 
задълбочват в езика ти све 
та. в който тази борба се 
развива-, че книгата е най 
-ясно. пай-мионп и най-у- 

. бедителтю разбиване на.ки 
тайските теопии за неизбе 
жпостта на пойната, което 
досега о извършено.

— Стопанското развитие на Димитровградско на
лага до края на 1965 година в стопанските предприя
тия и в земеделските кооперации да се включат око
ло 120 специалисти със виеше, полувисше и средно 
образование. В противен случай стопанският развой 
значително ще се забави.НЯКОЛКО!

в печата — В досегашното разрешаване на въпроса за 
кадрите не е имало много систематичност и съвместни 
действия между предприятията, кооперациите и обще
ствено-политическите фактори, а вината пада повече 
Еърху предприятията и кооперациите.

И най-големият оптимист следва да се позамис 
ли върху този наистина висящ проблем и върху начи 
на на разрешаването му.

Реалното съглеждане на въпроса обаче сочи гла 
вно два начина за разрешаването на кадровия проб
лем (не бива да се определяме само за един). На първо 
място конкурсите, като редовно, но и не толкова ефи 
каспо средство за трайно обезпечаване с кадри и 
стипендиранет» на среднисти или дообра3ование на 
съществуващите кадри.

към

Босилеград

довите хора, другаря Вин
ко СтоянОв каза:

„Точно е, че ние в Боси
леград сме в началния ста
дий на икономическо раз
витие, и че поради обектив 
ни причини нямаме богат 
опит в развитието на работ
ническото самоуправление, 
но също така е точо, че съ 
ществуват и обективни при 
чини за отрицателни явле
ния като изтъкване на лич 
ни интереси пред обществе 
ните и пр. Като илюстра
ция нека ни послужи дра
стичния пример на занемар 
яване на общесвени интере 
си. в Босилеградската бол
ница около разпределение
то на личните доходи й 
изработката на правилник 
за регулиране на същите- 
Членовете на Съюза на ко
мунистите в болницата са 
се изгубили в стихията за 
по големи заплати,' без да 
Държат сметка за възмож 
неАНите на болницата, зада- - 
ечите който тя има за подюбр 

ение на здравеопазването 
хората".

Общината. Някои предста
вители на народната власт 
са злоупотребявали с дове
рието, което им е дадено. 
При стгровождането на ня
кои здачи те са казвали: 
„Така е решил комитетът.” 
Тези схващания отдавна ве 
че са чужди на нашата со
циалистическа действиТел- 
нГог, и представляват поли 

тически анахронизъм.

В доклада са остро раз об 
лмчени явления на подцен
яване работйта ни Социално 
тически съюз и омаловажа
ване на ролята му в днешни 
те условия. На пленума бе
ше констатирано, че в ня
кои първични организации 
на Съюза на комунистите 
не е имало единодушие в 
работата (Електрификация 
на село Райчйловпи) нетър 
пеливост и лични разпри в 
някои учителски „ колекти
ви (Бресница, Горна Ли- 
сина) и лични, недопазуме- 

■ нйя се’ прейасят в1 работата' 
на обществените организа
ции. Всички тия' явления 
спъват сиДе КО-успешната

ти се ползват стари методи 
в работата, а това нещо с по 
грешно- Членовете на Съю 
за на комунистите трябва 
системно да бъдат запозна
ти с Ппограмата на СКЮ и 
материалите от VII кон
грес. Особено внимание тря 
бр.а да се посвети на Ш-тпя 
Пленум на ЦК на СКЮ 
Другарят Милое СтОщич, о 
ргаиизанионен секретар па 
Околийския комитет на Съ 
юза на комунистите във 
Враня, каза че Ш-тия Пле 
нум е дал импулс за още 
по-сцстемна работа на пър
вичните организации на Съ 
юза на комунистите. Кому
нистите трябва да проявя
ват интерес към все по-но
ви мет°ди на работа, което 
ще дрпринесе тяхната рабо 
та да бъде още по-плодо
творна.

На края, Пленумът ре'- 
ши избопните конференции 
в първичните организации 
на Съюза на комунистите 
да се устроят до 25 февру 
ари тази година-

Някои предприятия вече се насочват към кон
курси и уговаряния, ко не постигат особени успехи 
— липсват редица условия, копго предлагат други, по 
-големи предприятия и комуни (жилища и др. конф- 
орт). Стипендирането пък, което е по сигурен път за 
оеигуряинс с кадри, все още остава на заден план — 
едвам десетина души, и то предимно средниСГи, се 
стипеидират от предприятията.

Ясно с, че това не води към резултати и че е 
необходима нс-на ориенторовка към проблема. На пър 
в°м ястО' е неоС яодимо изменение в начина на стипен 
дирането (покрай няколкократното увеличение броя 
на стипендианите). Старата практика да се стипенди- 
рат студенти от последните години на следване, зара 
ди по-малко заделяне на средства, не е ефикасен, за
що г° тук валш правилото „колкото си плащал толко 
ва ще служа”. Необходимо е да се стипеидират сту 
денго от първа и втора година, защото т0Ва обезпеча 
ва по-дьлгосрочно задържане в предприятието и да 
ва по-сигурни изгледи като специалист да остане и 
след изтичане на задължението

казра:

му.
И на края Комисията не е правила изводи за 

себе си. Предприятията и кооперациите трябва да обеъ 
дят тези изводи и'да отворят касите си,- защото 
лабавият подход към кадровия въпрос открива и въз 
молеността стопанското, развитие на Димитровградско 
запланирано до 1965 година, да си остане само план.

М. Й. НейковСт. Станков Ж ; ; •- > У



БРАТСТВО2
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Конференция * Пуншо дел ЕсШаЧешвърЛошо заседание на югославско-полския съвместен комишеш

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ КУБА ДА БЪДЕ 

ИЗКЛЮЧЕНА ОТ ОРГАНИЗАЦИ
ЯТА НА АМЕРИКАНСКИТЕ 

ДЪРЖАВИ

Постигната съгласност за увеличение 

на стокообмена и разширяване на 

икономическото сътрудничество ме
жду Югославия и Полша

;

пълнителен стокообмен. У 
величават сс с 20%> контите 
нтите предвидени в петго
дишния договор. Във връз 

с това стокообменът в 
1965 година ще бъде с 50°/о 
пс-голям <чг реализацията 
в 1960 година".

В Н нобщемието по-мата 
■гък се изтъква, ■ че е объс 
дек въпросът за засилване 
на промишленото сътрудни 
чество и са взети конкрет
ни заключения. Също така 
с съобщението 
че е рошено следното засе 
да ние да се съст ой към кр 
&я на 1962 година във Вар
шава.

На 29 януари приключи 
четвъртото заседание 
Югославско-пОлскип коми 
тет за икономическо сътру 
дничество, който заседава 
в Белград от 24 януари тг. 
Па|тс-зи ПОЕ13Д в Белград е 
подписан протокол за засе 
данието на Комитета и е 
издадено сгьвмоЗтно съоб- 
щение, е което между дру

двете страни и се заключа 
ва, че съществуват усло
вия за разширяване на и- 
кономическогго сътрудниче 
ство между двете страни, 
в съобщението п°-иататък 
ое казва:

„Отделно се констатира, 
че равнището на обмена, 
който се предвижда в тър 
говския договор за взаим
ни доставки на стоки в пе 
риода 1961—1965 
не с:ьс\гветсвува ма поггре 
бите, нито на възможности 
те на двете страни.

В резултат на тази кон
статация е уговорен за пе 
ркод 1963—1965 година до

ф Против решението е гласувала само Куба. Бразилия, Мексико, Ар- 
жеШина, Чили, Боливия и Еквадор са се въздржали ош гласуване

та нейната обществена уре 
дба, да жиЕее е мир с вси
чки свои съседи.

Последните вести, които 
идват от уругвайския град, 
потвърждават, че все още 
съществуват сериозни раз 
ногла сия между „тяърда- 

\ та линия” на САЩ, Колум

на

С изключване на Куба 
югг Организацията на аме
риканските държави завче 
па приключи конференция 
та на американските дър
жави в Пунто дел Еста. В 
няколкодневна дипломати
ческа дейност американски 
ят министър на външните 
работи успя да получи нею 
бходимите 14 гласове, кои
то бяха необходими за из
ключването па Куба.

Другият въпрос — за сан 
кциитс против тази страна 
изостана защот» и този ус
пех на американците бе по 
лунен с много усилия и у- 
беждения на партньорите.

От 22 януари, когато в 
уругвайския град Пуш;]4 
дел Есте започна конферен 
цията на министрите на въ 
ншните работи на органи
зацията 
■ските държави, на нито ед 
■но заседание не можа да 
се дойде до компромиси

В досегашната ра 
бота ясно се оформиха две 
групи: американската, коя 
то иска остри мерки про
тив Куба и групата начело 
с Мексико и Бразилия, кея 
то се противопоставя на а- 
мериканското искане за из
ключаването На Куба от ор 
гзнизацията на американ
ските държави- На трета 
страна остава представител 
ят на самата Куба, Оевал- 
до Дортикос, който преди 
няколко дни изтъкна в реч 
та си кубанската независи 
мост и сувереното право на 
Куба сама да решава въ
просите на своята вътреш
на уредба и международна 
та политика и положение
то, че Куба няма намере
ние ни желание да изнася 
своята революция и е гото 
ва, при условие да се зачи

бия, Перу, Парагвай, Доми 
никанската република и „е 
ластичния курс” на Брази
лия,, Мексико, Боливия, Е 
квадор и Чили. Останали
те страни: Аржентина, Ха
ити и

ка

Венецуела като че 
нямат определени позиции. 
Все пак съществува извеегото се казЕа:

„Ст 24 до 29 януари в 
Белград се състоя четвър 
тото заседание на Югосла 
вскс-полскил комитет за 

’ икономическо сътрудничес 
тво.

година, тно съгласие по три основ 
ни въпроси — осъждане де 
йността на „международ
ния комунизъм’’ на зеле
ния континент и мнението, 
че борбата против бедстви 
ята и изостаналостта чрез 
съюза за прогрес е най-си
гурната пречка на „субвер 
зията на комунизма” и ,че 
днешния кубански режим 
представлява пред мостово 
укрепление на Съветския 
блок в хемисферата на А- 
мерика.

Конференцията приклю
чи с изключването на Ку
ба. Но да ли тоиа може да 
значи, че престава същест
вуването на тази държава 
която има свой път на раз
вой — по съвременен и по 
справедлив за кубинския 
народ.

се казва,

Полската секция на Ко
митета е предвождал под
председателят 
на министрите на Полска
та народна република Пйо 
тър Ярошевич, а югославе 
ката секция подпредседате 
лят на Съюзния изпълни
телен съвет Миялкс- Т°до 
ровим, който същевремен
но е бил председаващ на 
заседанието- •

На пленарните заеедани 
я и по комисиите са обсъ
дени проблемите на стоко 
обмена, на промг пиленото 
сътрудничество и на други 
те гидове стопанско -сътру 

' дничество между деете ст

на Съвета

Осуетен държавен преврат 

в Цейлон
С арестуването на осем 

високи ръководители на 
нойлонската армия, вс-ен- 
номорс кия флот и на поли 
цията на 28 януари е бил 
осуетен опитът на тези ли
ца да произведат държавен 
удар в Цейлон.

Правителството е съоб
щило, че превратът р тряб 
Еалс да се извърши в съб® 
та през нощта, обаче аре-

щникът на върхоЕКиа ин
спектор на полицията, и 
други високи личности от 
войската и полицията.

В Цейлон сега владее 
мир. Властите още търсят 
бившия кОмандуващ воен
номорския флот, за когато 
е установено, че е бил в 
групата кг заговорниците.

на американ-

Пргзидептът на Куба 
Дортикос ___

рани.
Комитетът със задоволс

тво е констатирал, че ико
номическото- сътрудничест
во между двете страни се 
е развивало твърде успеш 
но между третото и четв- 
рътото заседание на Коми 
тета. В резултат на Езаим- 
ни усилия са били утвър- 

- дени основните насоки на 
стокообмена до 1965 година 
кретЬ послужи като едза 
за сключване нз търговски 
договор за взаимни достав
ки на стоки в периода 1961 
—1965 година.

Подсилени са контактите 
между стопанските органи 
зации, особено в областта 
на промишленото сътруд- 
ничество, а това е дало въ 

за пс-обстсйно 
дългосро-

Какго съобщават вестни
ците и агенциите, превра
тът е трябвало да започне 
с арестувнето на министър 
-председателя на Цейлон-— 
Сиримавс Банданараике, а 
след това и на редица дру 
пг министри и високи лич
ности в правителството на 
г-жа Бандаранаике. Арес
туването на председателка 
ра е трябвало да стане, ко 
гато тя отиде на посещение 
на храмовете близо до Ка 
ндарана.

Цейлонското правителст
во обаче е открило загово
ра и с бърза акция го е ®- 
еувгило.

Прекъснати преговорите за 

Прекратяване на атомни 

опиши в Женева
Преговорите 

СССР, Великобритания и 
САЩ за прекратяване на 
ядрените опити, които се 
водят в Женева Еече 39 ме 
сеца, са прекъснати оа 29 
януари. След двучасово зае 

■едание представителите на 
тези сили са напуснали за 
седанието, без да са се спо 
разумели поне за съобще

нието, което е трябвало да 
бъде публикувано.

Това, засега, последно, за 
седание е 353 по ред от ме 
сец октомври 1958 година, 
когато се започнаха прего 
варите. __________

Наскоро в Зайадеа 
Ириси ще бъдаш Пре
хвърлени индонезийски 

доброволци
На 30 януари индонезий 

ския печат е публикувал 
съобщението- на секретаря 
на Националния съвет на 
отбраната на Индонезия, в 
ксет0 се казва, че 10.000 до 
брОЕСлци наскоро ще бъ
дат прехвърлени -о-г Индо
незия в Западен Ириан. Ка 
кто се казва в. съобщение
то, тези доброволци са за
вършиш обучение и ще 
представляват първата гру 
па, която ще бъде прехвър 
лена в Западен Ириан- В 
тази група се намират пре 
димно доброволни от сс-тро 
вите Ява и Суматра.

'Също така в съобщение 
то се апелира 
приЯвили се доброволци, а 
те са около пет милиона 
души, да бъдат готови за 
изпълнение на задачите.

между

зможнсст
Български делегации в Югославия

Подйисан е Планът за научно сътрудничество 

между Югославия и НР България

сьглеждане на 
чните потребности на две
те страни в областта на ин 

съоръже- ■ Сиримаво Бандарапаиксвестиционните
ния. стуването на водачите на 

бунта е предотвратило уда 
ра. Между арестуваните се 
намират: заместник комен
дантът на цейлонската ар
мия, бившият комендант на 
военноморския флот, помо

Научнс-техническсйо съ 
трудйичесгвс], Фьтрудниче 
стеото на органите на. пла
нирането, и в областта на 
селското стопанство се 
развивало успешно”.

Като се констатира бъ
рзият стопански развой на

На 29 януари в Съюзния 
съвет за научна работа е 
подписан план за междуин 
ститутско научно сътрудни 
честв® през 1962 и 1963 го 
дина между Югославия и 
България. Този план е ре 
зулггат на разговорите, ко
ито през последните дни се 
водиха в Белград с пред
ставителите на Академията 
на науките и Академията 
за селскостопански науки 
на НРБ.

Планът предвижда зна
чително разширяване йа 
сътрудничеството' за съвме 
стно разрешаване на нау
чни проблеми, особено в 
областта на геологията, сел 
скостопанските науки, ме
дицината и обществените 
науки. В сравнение с изми 
налите две години планът

I ци между България и Юго 
славил с окОл° 6 пъти.

предвижда увеличение раз 
мяната на научни работни

е

Преговори за строеж
Димитровград — Ниш

на нътя

Гнзеига иска да бъде освобо
ден от военния лагер

Неотдавна в Белград е 
допътувала българска пра- 
вителствеоа делегация, коя 
то понастоящем боди прего 
вори с нашето правител
ство по въпроса за приема 
не на предложението на бъ

лгарското правителство за 
съвместно построяване на 
шосето Ниш-Димитров град.

Българскрта 
се предвожда от члена на 
българското правителство 
Иван Винаров.

до всичкиделегация
Според някои данни Ан 

Тоан Гизента, бившият под
председател на конгоанско 
то правителство и един от 
последователите на Лумум 
ба, който сега се намира в 
военния лагер Бинза, неда 
леч от Лополдвил, е отпра 
вил писмо до председателя 
на конгоанското правител
ство Адула, в кОето иска 
да бъде освободен от воен
ния лагер на Мобутовите 
парашутисти. Гизента ис
ка „като член на правител 
ството и като- личност, коя 
то е свободна в своите дей
ствия, 'да бъде освободен| 
от кавеза в който е аресту
ван”.

Американската ракеШа към месеца—„Ренджер 

///,, не Попадна в целта
[Положението 

0 йлжвд
Вълната на терор и зап

лашване, който организи
рат привържениците на 
СХАС в цяла Франция и Ал 
жир продължават^ На 28 
януари през нощта в Ал
жир са станали над дваде 
сет атентата, в които са 
загинали десет лица, а два 
надесет са били ранени. О 
свен тези атентати, случи 
ли се в град Алжир, в Ор 

Б°н.Константин и дру 
са избухнали 

мини- Неотдав-

От 1959 година, когато
в Америка бе направен пъ 
рвият опит

неговата повръхност 
фотографира другата

и да изчисленията ракетата • естра
на на този сателит на Зем 
ята. И този опит

с Пионер IV, 
месечевата

минала покрай Месеца на 
40.000Въоръжаването на За

падна Германия

'Една трета част ст таз
годишния бюджет на Зала 
дна Германия ще се израз 
ходва за военни цели. То
ва съобщение идва след за 
седанието на правителство 
то на Западна Германия, 
на което 
предложи на Бундестага 
бюджет от 53,5 
марки, от което 16,5 милиа 
рда марки се отделят за 
непосредствени военни ра 
зходи.

да се докосне 
повръхнина и когато този 
'Опит остана безуспешен, за 
щ°то' ракетата мина дале
че от Месеца около 60.000

километра растояниобаче е 
неуспешен, защото според ние.

Разкрити атентаторите но Сукарнокилометра, са правени ня
колко опита, от страна на 
учените в САЩ да призе
мят ракета на Месеца. По 
следният опит за сега бе 
извършен преди няколко 
дай с ракетата 
Ш, която според програма
та е трябвало да мине 
20 километра 
да спусне инструменти на

Антоан Гизента е би<[ пр 
ехвърлен ' в ладера Бинза 
н)оща на 23 януари, катв 
е бил взет от резиденцията 
в Леополдаил, където бе 
държан известно време сл
ед прехвърлянето му от си
лите на ООН от Стеяливил 
в Леополдаил.

Комендантът, 
та област в 
бес неотдавна

на военна 
Южен Целе-

До сега са арестувани 6 ли 
ца, които са признали, че 
заповедите за тази дейност 
са получавали 
ската колониална управа в 
ЗаЦаден Ириак. Арефува 
ните са: 
зиици н. двама холандски 
граждани.

ан,
ги градове 
пластични 
на беше извършено едао 
зверско убийство — упра
вителят на едно алжирско 
училище е бил убит от °а- 
сов ските банди пред очите

е решено да се е съобщил, 
че вече е разкрита напъл- 

- мрежата на заг°ворници 
те, които на 7 Януари 
питаха да извършват

от холанд-милиарда Ренджер' но
се о- 
атен 

президента на
на

четирима индонеот Месеца, тат срещу 
Индонезия Ахмед Сукарно-

на учениците си.



БРАТСТВО 3

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА УЧЕБНО ДЕЛО 
НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО

Пред X фестивал на дълшрскошо национално малцинство

Десетгодишния опит трябва да 

се допълниРЕШИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ 

НА УЧЕБНОТО ДЕЛО
През миналата седмица 

в Димитровград се състоя 
заседание на Комисията за 
малцинствени училища при 
Околийския народено тбор в 
Ниш. Бяха разгледани тв
ърде важни въпроси из об 
ластта на учебното рело 
на малцинствените учили
ща в Димитровградско. 0!г 
доклада на председателя 
на Комисията, другаря То 
дор Славински се вижда, 
че през миналата година е 
направено доста за създа
ване нд условия за по-доб
ро обучение. Почти есич- 
ки учебници са преведени 
на български език, подоб
рени са материалните усло 

" еия в училищата, от репуб 
ликанския фонд за учебно 
то дело са .отпуснати пет 
милиона динара за дограж 
дане на започнатите учили 
щни сгради, училищата по 
лучиха нови книги, на бъл
гарски език и пр.

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДВОЕ- 
ЗИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ вета и култура в Димитров 

град ще създаде тези дни 
комисия, която ще проучи 
ще даде конкретно предло 
топи въпрос и до 15 април 
жение за работа през идва 
щата година.

Комисията даде предло
жение на Общиинският на 
роден отбср в Димитров
град за Еъвеждане на доба 
въчни на просветните ра
ботници, които работят в о 
тделенията на български 
език .След ова се разисква 
за школуване на препода
ватели по български език 
и други проблеми.

Тая година при образцо
вото основно училище ,,Мо 
ша Пияде“ в Димитров
град се праБяг известни и 
зследвания еъв 
ДЕоезичното обучение. До- 
сеаашните изследвания са 
тати. На заеданието на Ко 
дали положителни

връзка с

резул-
мисията се разисква и по 
тоя въпрос Счита се, че то 
ва е твърде належащ въп
рос в малцинствените учи-- 
лища, който трябва да бъ
де разрешен още тая годи
на. Затова Съвета за прос- Б-

УСПЕШНА РАБОТА НА 

СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
На 14 януари в Димитров
град е състоя общинска ко 
нференция на Съюза на бо 
йците. В отчета, изнесен от 
секретаря Кирил Илиев се 
изтъкна, че през последна 
та година Съюзът на бойци 
те е постигнал изванредни 
резултати в. разрешаването 
на много въпроси, които се 
намирали пред него. Особе
но завидни са успехите в 
разрешаването на въпроса 
за помощ на нерабоЮспосо 
бни бойци, помощ на сира
ците от войната и пр. По
край това Съюзът е развил 
политическа дейност всред 
народа, активно е участву
вал в чествуването 20-годи 
шнината от народната рево 
тотгпя и е уредил паметни 
ците на падналите -бойци.

На края бе избрано нсео 
Ръководотею на Съюза, от

17 души. За председател е 
избран Живко Виденов, а 
за секретар Кирил Илиев.

Ог фестивала през 1960 година

Б Бурела са формирани 
четири групи. Поганово,сБа 
нски дол, Планиница и Дра 
говита ще съчиняват пър
вата група; втора група — 
Т. Одоровци, Куса враня,
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ТАЯ ГОДИНА ДЕТСКИ 
ВЕСТНИК ИскроЕЦИ и Петачлнии и 

трета група — Горна Невля 
Долна Н®еля, Скървеница 
и Врапча.

Ново е тазгодишната про 
грама на X фестигал е из 
борът на най-хубава девой 
ка. При срещите между от 
делните групи села. ще бъ
дат избрани най-хубави де 
ес-йкм. На съревнованието 
между групите-победиТел- 
1Ш, кое-г<> ще се състои в Ди 
митровград на 25 май — ро 
ждения ден на другаря Ти 
то между другите тържест 
в а ще стане и тържествено 
то избиране на най-хубава 
та девойка, учстничка в 
програмата на X фестивал 
на българското нацисоално 
малцинство.

Комисията за провежда
не на фестивала продлъжз 
ва своята работа. В програ
мата ще бъдат предвидени 
още много нови т°чки, кои 
То ‘Отличават юбилейния X 
фестивал по съдържание 
от досегашните фестивали 
на българското национално 
малцинство.

(Продължение от 1. 'стр.) 
шия Съчиняват първата гру 
па;'Лукавица, Желюша, Го 
индсл, Грапа и Преча и Сл 
ивница ще съчиняват втора 
та група.

К. Т.Въпросът за недостиг на 
литература на български е 
зик ще бъде донякъде ре- 
шен и чрез издаване на де 
тски вестник, който започ
ва да излиза от ю февруа

Конференция на 
запасните подофицери 

и офицерири.
Комисията 

че в последните години г°- 
лЯм брой просветни работ
ници от българското нацио 
нално малцинство работи у

констатира,

Неотдавна Дружеството 
на запасните офицери и по 
дофицери устрои свое годи 
шно1 отчетно-изборно събра 
ние, на което старата управа 
си даде отчет за двегодиш
ната работа, а след това бе 
изборна нова управа.

В отчета бяха обсъдени 
много въпроси от дейността 
на дружеството. Ве подчер 
тано, че запасните офице
ри и подофицери трябва да 
работят върху своето лич
но изграждане.

След взетите решения за 
бъдещата дейност на друже 
ството бе избрано ноео- ръ
ководство о|г 15 , члена. За 
председател бе избран Але 
ксандър Петрович, за под
председател Кирил ■ Трай
ков, за секретар Божидар 
Йоцич.

силено за създаване на по 
-дебри усл°Еия за работа в 
училищаУга. Голям брой 
проиетни работници са ан
гажирани по превеждане 
на учебници . и писане на 
оригинални, 
все пс-голямо е число то

Освен това

на онези, които предлагат 
свои самостоятелни творби 
из различни области на на 
ука’га за печатене. През та 
я година „Братство” ще за 
почне с издаване на лекто
ра за училищата, а при За 
вода за издаване на учеб
ници в Беларад ще бъдат пе 
чатани още няколко учбе- 
ника в превод читанка за 
П отделение и някои нар-ь 
чници. Съвета за просвета 
и култура от Димитров
град трябва да даде предло 
жение кои наръчници да се 
превеждат на български е- 
зик.

Ш
Съобщени ята в Дерекула

Съобщенията в Дерекула °т ден на ден се по
добряват. Почти всички села се свързват с центъра 
на Дерекула—Зеонци, а сттам с Бабушница и остана 
лите градове и села из страната. Трудолюбивите На- 
шушковчани вече привършват пътя за Зеонци. На 
снимката: валякът на пътя между Нашушк°вица и 
Звонци.Т. в Б. Николов

трябва да подчертаем и то
ва, че секциите на Социа
листическия съюз остават 
трибуни на всички трудови 
хора, на всеки гражданин. 
Членуването в Социалисти 
ческия съюз, значи, не е 
условие за политическа дей 
нсст в секциите. Тези два 
елемента в характера на 
секциите, тяхното създава
не оттдолу и това, че са 
трибуна на всички вражда 
ни — най ясно определят и 
характера на Ссциалистиче 
ския съюз, неговата явна 
политическо-самоуправите- 
лна функция.

Тази негова обществена 
функция ще бъде юридиче 
ски фиксирана в новия ус
тав. Разбира се, има сек
ции и местни организации 
поито не са усттяли да раз
гърнат своята дейност до 
край в назначеното направ 
ление. Но, ако развитието 
на новата роля на Социали 
етическия съюз гледаме ка 
то на част от общия про
цес в по-нататъшното ра
звитие на нашия демокра
тизъм, на основите за раз
пределение според труда — 
тогава първите резултати 
са само потвърждешю за 
пълната оправданвет на пъ

САМОУПРАВИТЕЛНАТА РОЛЯ
НА ССРН

С осъществяването на 
своята политическа роля, 
Социалистическият съюз 
чрез своите трибуни съще 
временно осъществява и 
своята идейно-въгштателна 
роля. В политическата и 
идейна активност на него
вите трибуни се развива 
социатистическото съзна
ние, бива приета новата е- 
тика. В действителност о- 
ворената и явна борба про 
тав бюрократическите и 
други, преди всичко, морал 
ни деформации в нашия 
обществен живот, Социали 
чески живот навлизат все 
по-подходяща форма чрез 
която в идейния и полити
чески живст навлиза

По тези въпроси — борба 
та за нови отношния и сре 
щу деформациите в нашия 
обществено — политически 
живот и за ролята на Съю
за на комунистите в това— 
нроттавчИменно, с образуването 

на секциите основана е ця 
ла система непосредствени 
политически трибуни на ра 
ботните хора. Това са „най 
-низките” трибуни форми
рани от самите хора в тя
хната среда, с предназна
чение което опредлят сами 
те носители на политическа 
та дейност в тази среда. За 
пръв път цяла система от 
политически трибуни се о- 
бразува отдолу, в самите 
местни организации. В дей
ствителност, СоциалисТиче 
ският съюз става система 
от явни политически три
буни на работните хора. Но 
тези форми на политичес
ки живот никой не декре- 
тира отдолу, не предопред 
еля тяхното съдържтние в 
канцеларията, из политиче 
ското ръководство, както е 
това — измежду, другото ка 
зано — в политическите па 
ртии от класически тип.

Целите на СоциалисТиче 
ския съюз остават общ по
литически кръг, в който де 
йствуват неговите секции, 
киото са самостоятелни в 
рамките му, а тяхното съ
държание определят сами
те работни хора. Отделно

работят над девет хиляди 
местни ерганизции с около 
двадесет и две хиляди сек 
ции на Социалистическия 
съюз. Те са формирани за 
твърде различни обществе 
но-политичееки активнос
ти: за комунлни въпроси зе 
меделие, външнополитичес 
ки въпроси, здравеопазва
не, социални въпроси, шко 
лство, за въпроси из рабог 
ническото самоуправление, 
стопанска политика, спорт 
и т. н. Броят на различние 
видове секции възлиза на 
над тридесет (в Словения).

Въпреки, че за съществу 
ването на някои секции — 
поради техния практици- 
зъм (например, секция за 
построял не на училища), 
или твърде тясната полити 
чсска платформа (секция 
за организационни въпро
си), могат да се направят се 
риозни забележки; тяхното 
разнообразие, без съмнение 
потвърждава едно: Секции
те са дали възможност не
посредственият политичес
ки интерес ка трудовия чо 
век да сеI изрази, там къде 
ТО тей съществува и къде- 
то може обществено да се 
реализира.

През втората половина 
на 1960 година Социалисти 
ческият съюз в основи ор
ганизационно бе поставен 
в унисон с обществено-по
литическата функция, опре 
делена на V конгрес. Тази 
година, обществено-полити
ческата дейност на Социа
листическия съюз 
под знака на неговото ут
върждаване като политиче 
ско-самоуправителен орга
низъм, като специфична 
форма на непосредствено
то политическо решаване 
на нашия трудов човек в 
механизма на кемуната. По 
-точно> чак в такава дей
ност се показа оправдател- 
ността от извършените про 
мени покрай същевременно 
то указване на проблемите, 
които трябва и по-нататък 
да решаваме, така, че ор- 
гнизационните форми на 
Социалистическия съюз вс© 
повече да отговарят на не
говата политическа функ
ция.

покрай другото, 
стана дума и на Ш. пленум 
на ЦК на СКЮ. Разбира 
ое, че комунистите повече 
ще успеят, в борбата за осъ 
ществяване на нови отно
шения ако на трибуната на 
Социалистическия съюз ко 
лкото се може по-последо- 
вателно, политически и и-мина

дейно мобитизират трудо
вите хора в борба за тях.

Това са две основни насо 
ки в които ще се развива 
дейността на Социалиста-

все
по-широки слоеве трудови 
хора. Така трибуните на Со 
циалистическия съюз ста
ват най-подходящи места 
от които комунистите, заед 
но с останалите работни 
хора се борят за развитие-

ческия съюз в следващия 
период, дори и идващата 
година.

Пр ед стоящата дискусия 
по проекто-конституцията, 
изборите в Скупщината о-

то на новите отношения, я- 
сно изнасят своите схваща 
ния и настояват да бъдат 
приети от всички. Колко-

сьществяване постановле
нията на 
развиване

конституция а 
система на

разпределение и превъз
могване на препятствията 
по този път — сами ще до 
принесат гцото новата роля 
на Социалистическия съюз

то повече успеят в това, ба 
риерите срещу отрицател-Осъществяването на нова 

та роля на Социалистичес
кия съюз най-ясно се мани 
фестара в развиването на 
неговите секции. Предпола
га се, че в. цялата страна

ни прояви са по-яки, а по
тя по който се върви. Таз- литическата и идейна фун- 
годишнаа дейност недву.с- кция на Социалистическия • .още повече да се развие и 

съюз все по-значителна.мислено потвърди това. обществено утвърждава.



БРАТСТВО

Из нашето миналоиз ир ммсвдония

БРАТСКА ПОМОЩНова фабрика яа 
фрошир-йлашно

I .

★Първият по-значителен 
мал-индустритлен обект в

Делчево щекото градче 
бъде фабриката за ФР<Н 
тир-платно, първата от то 
зи вид в НР Македония. 
Фабриката ще се снабдява 
с необходимите материални 
от предачтошите в Щип и 
Струмица. КогаТо бъде за
вършена т* ще произвеж
да около 2 милиона квадра 
'гни метра тъкани-

„Нашият дълг, свят и ве 
ик дълг на работниците м 
(гляните от Югославия е 
а избягалите български 
«волюционери, на своите 
рстрадали другари, които 
оръжие в ръка защйща- 

-аха свободата на целият 
ългареки народ от кърва 
и а режим на Цанков, от 
•рангеловите разбойници 

западните империялисти 
,а дадем с братска ръка 
(едра помощ...”
(С'г Възванието на Парти 

та).

Нови индустриални 
обекти

под Марковите • 
гсули започна строежът та / 
две фабрики: фабриката за | 
памучни прежди „Биляна ’ ( 
и фабриката за измервател- / 
ни уреди „Микрон”. За стр ♦ 
оежа на предачнипЛта са от 
пуснати три милиарда дина 
ра от републиканския ин- 

фонд. В нея 
няколко

В града
6Й&Л г,-Зв10нцн

Годишна отчетно - изборна 

конференция на СК в Звонци
*

не бяха спрели 
през септември 1523 година, а Централният отбор на 
Независимата работническа партия на Югославия от
прави въг.зание към югославския пролетариат, в който 
го подканваше да окаже братска помощ на български
те революционери, които се бореха против палачите 
на Цанков. „В тс-я случай — се казва във Възванието 
— наша братска длъжност е най-енергично да се зае
мем за правеха на азил ка българските революцио
нери...’’

По-късно събитията показаха, че едно такова 
становище на Централния отбор е било на своето мя
сто. Когато Септемврийското въстание в България не 
успа. ръттгоки ретценмего на Априлския пленум на 
ЦК на БКП за въоръжено въстание, това решение не 
можа да се спроведе до край. Цанков започна на 12 
септември акция за унищожение на партийните кад
ри. Бяха арестувани повече от 2.000 работнически ръ
ководители и ;закрити работнически клубове.

ЦядРто прогресивно човечество с внимание сле
деше събитията в България. Изпълнителният отбор 
на Комунистическия интернационал бе изпратил въ 
звание към пролетариата на Балканските страни, чрез 
което подканваше работниците и селяните на Югосла 
вия, Румъния и Рърция да се борят срещу онези, ко
ито на Балкана подпомагат правителството на Цанков.

В тези тежки за българския народ дни, югослав 
ския проледерят му оказа братска пРмощ и пълна со 
лидарност . Неуспеха на въстанието болно отекна в 
сърцата на югославските работници и селяни. В сгра 
ната започнаха 'йротестни събрания, на които бяха 
ссъдени акциите на Цанков против българските пат
риоти. Такива събрания се състояха в Белград, Белее, 
Загреб, Скопие, Ншшвтч, Ниш, Лесковец, Пирот и 
други места.

Работниците °т Пирот, Димитровград и Ниш в 
тези дни положиха големи усилия 5а създаване на ус 
лОеия окРло поемането' на избягалите революционе
ри. Известно число комунисти от Димитровград взе
ха участие в Септемврийското въстание, някои там и 
загинаха, а някои се завърнаха в Югославия, за да 
продължат борбата. Организпиите оа НРПЮ в Пи
рот и Ниш бяха превзели конкретни мерки за приют 
на българските патриоти, които минаваха границата 
на Стара планина и през Висок слизаха в Пирот Ето 
какво' пише П. Козич за тези събития:

„Един ден, когато пропадна опита да се свади 
Цанков в България, в Пирот пристигнаха Георги Ди
митров и Васил Коларов. Те преминаха през Висок и 
първо свърнаха в кръчмата „Девет Юговичи”. Партии 
ната организация веднага им осигури стаи в „Македо
ния”. Тук им направи посещение офицер по разуз
наването (Таса Динзгч) шеф на шпитонажа по грани
цата. По нареждане на правителството те напуснах3 
Пирот третия дон след пристигането...”

Нишките партийни организации бяха

а за организационен секре 
тар отново е избран другар

Неотдавна в Звонци се 
състоя годишна отчетно — 
изборна конференция в ттъ 
рвичната организация на 
Съюза на комунистите. 
На конференцията присъ- 
ствуваха и гости от остана 
лите масово-политически 
организации както и гости 
от Общинския комитет в 
Бабушницл. Доклад за ра
ботата на първичната ор
ганизация поднесе другаря 
Михаил Павлов. На кон
ференцията бяха отчетени 
огромните успехи на Звон- 
чани в благоустройството.

В доклада е изтъкнато о 
громното участие на кому
нистите е различните фор
ми на общественото и работ
ническо самоуправление на 
всички полета. Тяхното за- 
лятне е допринелс за по пъ 
лна проява на същото. В 
периода между дае избор
ни конференции членовете 
на първичната организаии 
я са развили жива полити 
ческа дейност между Звон 
чани и оказали значителна 
помощ на останалите по- 
.малки първични организа

ции от съседните села.
На конференцията беше 

избрано ново ръководство, I я Михаил Павл°п-

весггиционен
ще бъдат заети 
стотин работника, повечето 

кв алифицирани.от които
Своите произведения фаб
рика ще пласира в Маке 
допия и Сърбия и тя ще до 
принесе за смекчаване де
фицита на прежди, 
со чувства на пазаря, тъй 
като в страната все още и ' 
ма повече тъкачници отке

и в Драговита
който

огромните успехи кош е 
постигнала първичната ор- 
г—ппзащп». Ц-юшиС.с .* ..а 
взели дейно участие при 
провеждането на всички а 
кции
ли те. Голяма помощ са о- 
казЕали на останалите ма 
сово-политически организа

На 17 януари тази голи
на в село Драговита се съ 
стоя годишна о-Тчетно-избо 
рна конференция на първи 
чната организация. На ко 
нференцията бяха отчетни 
успскиТе и неуспехите в 

работата на организацията 
през изтеклата година. В 
изчерпателния доклад кой 
то поднесе досегашния се
кретар н!а организацията 
Иван Петров се почертават

лко-го предачници. 
Строежът на фабрики 

„Микрон” ще бъде завър
шен през 1962 година. Ней 
нит/е произведения: пиро- 
метри, термо-електро волт
метри и други имат прило 
жение в областта на мета-

чиито' носители са би

ции.
За организационен сек

ретар отново е избран дру 
гаря Иван Петров-

лообрабстващата индустри-
я.

Увеличение т индустриалната продукция
жени над 40 милиарда ди
нара.

Тази година се очаква и 
увеличение износа на инду 
стриални стоки и то с 38 
на сто Най-голямо увеличе 
ние се очаква при износа на 
произведенията от! немета 
ли, хемическата, текстилна 
та хранителната и кожарск 
ата промишленост.

коеточи нови мощности, 
увеличава нейните потенци 
ални възможности. Планът 
предвижда индустриалната 
продукция да нарастване 
с около 2,5°/о благодарение 
на пускането на новите о- 
бекти. За строеж на нови 
и за разширението на съ
ществуващите предприятая 
тази година ще бъдат вло

Тазгодишният обществен 
план на НР Македония пре 
движда увеличение на инд 
устриалната продукция с 
12°/о в сравнение с минала 
та година. Това увеличение 
се основава на по-доброто 
използуване на съществува 
щите мощности и на пуска 
нето в действие на нови ггр 
елприятия. Най-голямо уве 
личешге се очаква в хими
ческата, кожаректта и кау 
чуковата индустрия, в про 
изводс1гвопу> на йгметаиц, 
електро-инд>гстрията, инду 
стрията за строителен мате 
риал. Изключение 
тютюневата индустрия, къ 
дето заплануваната продук 
ция ще бъде по-малка от 
миналогодишната поради 
слабата реколта от тази ку 
лтура.

И тази година индустрия 
та В' републиката ще полу

БалносъШ на 
_рудничпия влак

През 1961 година рудни 
чният влак на „Нова Ер- 

около Спестяването в Дш^трозграюнбма” е прекарал 
80.000 пътника. От всички 
жители из долината на Ер

ват домакините, пенсионе
рите и децата с влог от око 
ло 20 милиона динара. Са
мо децата и учениците и- 
мат влог от около 7 милио
на динара.

К°гато се следи нараства

Димитровградско има над 
1000 душч спестители з 
над 55 милиона динара соб
ствен влог в банката в 1961 
година. Според данните на г 
-много спестители са земе
делци и работници, включ
вайки и служещите в ттред 
ггриятията и учрежденията. 
Те участвуват в с°бствения 
влог с над 35 милиона дина 
ра. След тези професии ид-

ма, които пътуват с влакче 
то, най-много са пътували 
Одоровчани. Най-много пъ 

имало в навече 
Първи май, Два- 

ноември,

прави

тувахци е
нето на спестяванията се 
вижда, че спестяванията са 
се увеличавали постоянно 
през миналата година.

рието на 
десет и девети 
Нова година и други дър
жавни и народни празни- С. Н.1 създали

специален отбор за събиране на помощ за емигранти
те. Много организации и частни изпращаха парична 
помощ. Организациите на НРПЮ От Пирот, Белее, 
Оореновап, Чачак, Търстеник и други места изпра- 

1000 до ?000 дагна15а- Централният от-бор на 
НРШО бе изпратил 100.000 динара помощ.

Георги Димитров, организатор на Септемврий- 
тт’ ° въстание, който също така бе пристигнал в 
Ниш, с помоща па партийните ооганизации от Ниш 
™ТГаШе Дейността на избягалите революшюне- 

6е Изпра™л телеграма до всички ев- 
вестници, чрез който апелираше да вземат 

е зашита жителите на България от тепога на Цанков. 
ГД,“™ Димитров изпрати апел да Секретариата на 
и™РГГмаЛНаТа синдикална федепаиия в Амсте- 

® Изпълнителния отбор на Черковната синди

,-м

ци.

В спомен на великия югославски скулишор Мещрович
мизерия и бедност но рабо 
ти усилено.

По-късно той с успех по 
стъпил на Академията във 
Виена. След изЕесТн© вре
ме заминава в Париж, къ- 
дето се утвърждава като ве 
лик художник. Една след 
ДРУга следват изложбите 

«Шил му — в Лондон, Рим, Па- 
ЗЙЬйУ риж, Единбург. Рим, Жене 
мЦш ва. Това е периодът, през 

който Мещрович спечелва 
Я§р световна слава, а критиката 
Шш навсякъде го хвали.

След Първата светонна 
война той се завръща в 

'Щ родината и става първият 
ректор на току-що основа
ната Академия за изобрази

__^ телно изкуство в Загреб.
Между двете войни той съ 
здава най-хубавите си и мо 
нументтлни произведения. 
Тогава се появяват преизве 
денията му, които днес пре 
дставляват достойнство за 
югославското изкуство: Ма 

Живее в взолеят на Рачич (Цавтат),

паметникът на Рьргур Нин 
ски (Сплит), паметникът на 
Щросмаер (Загреб), памет
никът на Светозар Миле- 
ттгч (Нови сад), монументал 
ният паметник на Незанй- 
ния герой на Авала и тц., а 
през последните години па
метникът на Негош, израбо 
тен в чужбина.

Цяла една част от Народ
ния мчзей в Белград заемат 
произведения от Мещрович: 
Майка, Спомен, Вдовицата 
с детето, Милош Обилич, 
Сържда Злопогледжа и др 
Всички 
дения
по-раншния период от твор 
чеството му.

каменоделец 
известния скулптор И.

усилено.

ботил като.На 16 яапуари т.г. почина 
известният югославски ску 
лпт0р Иван Мещрович, кР 
йто от преди няколко годи
ни бе се настанил в Саут- 
бен в държавата Индиана,

при
Рендич. Работи 
Проявеният талант привли
ча вниманието на многи ма 

Съвет-йстори и скулптори.
САЩ.

Иван Мещрович е роден 
в бедно далматинско оемей 

търсейки хляб 
роден край 
Славония.

■ ш
у-тство, което

своянапуснало 
и се озовало в 
Той е роден във Върполе. 
Обаче кРгато малкият И- 

бил едногодишен, семе

г '■

шо «с *
:* : оггговори:

печат ^ появиха в последно вре- 
пионалистичко СТат1Ш със сензато наши изЛ™Л с цел «а се прикажат ка-

Ние

ван
Йството Мещрович се завъ 'ШШу 
рнало отново в родния си 
край, в село Отавипа край щ* 
Дърниш- Тук Мещр°вич пр И 
екарал деГинстЕОТо си като |Н| 
пастир. Както и доугите па Ш 
стирчета, така и Иван запо 

с позите да прави пъ

ме потези произве- 
принадлежат към

лекия чрез печата, затова 
во-рност за 
писва”.

°ме да вади никакви изяв 
не можем да взимам отго- 

на онова, което ни се при-
^Георги Я^Г^ТОРИТе на Септемврийското 

ха през Виена заДМ^^В И ШСИЛ Колар°в замина'

ническа партад4^ ЮгостгГ^я Независкмоста работ
на българските револют™,™ВИ оказа 6Ратска помогц 
българския народ, стгеп ери в най"тежките дни за 
въстание 1923 годйия Д провала на Септемврийското

Богдан НИКОЛОВ

Тлените останки на Мещ 
рович по личното му завеща 
ние, са„погребани в гробни

Достовереност
■чнал
стри хурки, тояги и други 
фигури, които се отличава- 

извънредната си хубо
ст. Като петнадесетгодиш
но момче той постъпил чи 

една каменсделска ра 
Сплит. Топ ра

ват го да се отдаде на скул 
птурата. Това охрабрито И 

Мещрович и той без 
кахвито и Да било средства 
заминава за Виена, където 
се вписва в едно художес
твено училище.

пата, направил си я сам пре 
ди години, в село Отавица 
в Далмация, къдет0 той ка 
то дсте с

въстание
ванли По

„костурката’ за
почнал да прави 
фигури. първитерак в 

бготилница в
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В ТАЗИ ГОДИНА

== На стопански теми
=
IЕдин промишлен гигант ще 

се издигне в Дерекула
§
Е
1=
Е== година представляваше де

фицитен материал — тух
лата—вече не Еносен арти
кул в „Градня”. Миналого- 
дишното пробно производс- 
бо на тухли в собствената 
тухларница край Лукавица 
показа, че качеството на та 
зи тухла не отстъпва п° ка 
чество' на внасяните от Жи 
тковец и затова ще се про
дължи с производството. 
Тъй като в строителството 
тухлата е значителен мате 
риал, това значи, че основ 
ните трудности са превъз
могнати и няма закъснение 
в планираните срокове на
строенето.

„Градня” и в тази година 
има обемисти планове за - 
строене в Димитровградско. 
След успешно извършени
те строежи на няколко жи
лищни, сгради и фабрични 
хали на „Циле”, „Меха
ник” и на фабриката за гу
мени нишки никой в Дими
тровградско и не предпола
га, че някое др-уго предпри 
ятие ще се яви като конку
рент в Димитровград и да 
отнеме работите 
пр едприятие.

А възможностите за стро 
ене са налице. В тази годи
на ще трябва да се довър
ши започнатата през мина-

=
1 == §# Три милиарда и 60 милиона динара инвестиции=

# Ще се извозват 150,000 тона сепарирани въглища
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За „черното злато“ -край 
село Ракита се е знаело о 
ще 1913 година- Обаче тога 
е а не е била възможна ек
сплоатацията. на В1ълищата 
по много причини: 
съществували почти никак 
ви съобщения и Ракита е 
била изолирана от остана
лия свяТ; покрай това ми
нното дело е било на съв
сем низска степен.

Едва през периода ст 
1924—1928 година с проби
ването на железопътната 
линзтя Суково — РакиТа от 
страна на Златкович заПоч 
ва и експлоатацията на ру 
днитге залежи в долината на 
Ерма. От тогава до днес ми 
ка „Нова Ерма“ е минала 
през разни фази на разви
тие.-. През Втората светов
на война мината е била ог

рабена от страна на бълга
рските фашисти. След осво 
бождението мината пак 
започва да работи, обче в 
работата са се изпречили 
различни трудности: гфи- 
миТивно-производство, Н. 
Р. България прекъсна еле 
ктрическия ток, нямаше 
флотация.-.

Покрай това, произвеж
даха се Незначителни кс- 
личесва за които не бяха 
заинтересовани циментови
те фабрики и брикетници у 
нас. Пък не бяха поведени 
пс-системни научно-изсле- 
дователни разучвання на те 
рена. Поради нерентабил- 
ноог през 1950 година дой 
де до ликвидация..- Обаче, 
най-трудният път е изми
нат.

зглежда възможността и за зулТати вливат надежда в 
хидромонитарно откопава- бъдещето на мина „Нова 
не на въглищати. Тези ре Ерма”.

Огромни капиталовложения 
за развоя па мипата

на това

не са

Ст разговор с директора 
на мината другаря Стоя
дин Грозданович узнахме, 
че за развитието на мина 
„Нова Ерма” през тази го
дина ще бъдат инвестира
ни огромни средства — 3 
милиарди и 60 милиона ди 
нара. Тези парични сред
ства ще се разпределят по 
обекти—з.а откриването на 
кови шахти, за построява
нето на флотация край се
ло Звонци, за подмяна на 
железопътната линия от Бе 
л» поле — Ракита, за наба 
ь-янето на нови дизел-лско 
мотиви и пр. За Тази цел 
в предприятието -се вършат 
сериозни 
Когато зап°чне систематич 
ната експлоатация на каме 
ниТе Еъглища годишно ще 
се извозват 150,000 тона се 
парирани въглища които 
ще бъдат годни за употре
ба при производството на 
цимент, брикети и кекс.

Обектът за флотация на 
г.ъглгацтга ще се строи пр 
ез месец април тази годи
на. За двигател във флота 
цията ще се впрегнат води 
ге на Ракигска река, Бла- 
тьпшица и още нлкси по
тоци- Ползата -от това пачи 
напие ще бъде дбойнд — 
от една страна ще се кана 
лизират немирните струи 
на тези потеци, които често 
причиняваха 
материални щети на насе
лението-, а от друга страна, 
ще се използват при сепа
рацията на въглищата.
Броят на работниците

чувствително ще се 
увеличи

Многомилионната сума, 
която ще се инвестира в бъ 
дещето ва мина „Нова Ер
ма’ ще допринесе щото бро 
ят на работниците миньори 
чувствително да нараст-

не: ст 300 миньора, колкс- 
то има сега ще нарастне на 
1,200. ЗнДчи мината ще по 
сме целкжупната, работна 
ръка от този край и руда- 
ри-ге от тези краища коиТо 
работят в Алексинац, Реса 
вица и другаде ще се завъ 
рнат в родния си край. Сп 
оред плана и числото на 
служащите и техническия 
персонал също- така ще -се 
увеличи — вместо 1 инже
нер ще работят трима; ще 
работят | двама фолези, е- 
дин инженер-строител, ня
колко техници, икономист- 
и още други специалисти. 
За работниците и служещи 
те ще се построят нови жи 
лищни сгради в село Раки 
та. За тази цел от инвестм 
нииДе! 363.259,000 динара ще 
бъдат из разходв ани за по
добрение обществения уро 
в.ен на хората. С тези сред 
сТва ще стлсчне строежът 
на жилищното селище-, а с 
известна сума ще се помог 
не строежа на н°вото учи
лище нуждата от коеТО все 
повече се чувствува.

Пред мина „Нова Ерма” 
стоят светли стопански пео 
спективи.

Задоволителни резултати 

от изследванията
приготовления.

Жилищна сграда в ДимитрОЕград — дело на,,Градня”.
Положението с останалия 

строителен материал също 
няма да представлява за
труднение, защото Градня 
вече е предприятие със си 
гуни финансови средства.

С. Николов

лата година жилищна сгра
да срещу културния дом и 
да се построи още една сгра 
да със 6 квартири в нея. 
Същевременно ще се започ 
не строеж: на промишлени 
обекТи — нови цехови хали 
за фабриката за каучукови 
изделия, кетларница и въг 
лищара, при фабриката за 
гумени нишки: и вероятно и 
сграда за здравен дом в Ди 
митровград.

Основният строителен ма 
териал, който до миналата

злизат на над 21.800.000,000 
тона от които- камени въг- 
лшца Аб-5.800,000,000 тона

От 1955 година до днес 
геол°зи-изследвате-група

ли най-усърдно преучва-

Кой се грижи 

за овошките
; ■ '-т>

Преди пет години Секция 
та за борба против ерозия
та и наводненията в Раки
та засади около 10.000 ябъл 
ки и круши. Обаче, от заса 
ждането им до днес никой 
не се грижи за тях. Оставе 
ни са на мил°ст и немилост 
на природните стихии и ня 
кои несъвестни граждани.

Голям брой дръвчета са 
изсъхнали, а други пък до 
голяма степен ощетени от 
различни диви животни (за 
йпи идр.). Ако се има пред
вид, че у нас твърде много 
се търсят плодове неразби 
раема е тази незаинтересова 
ност на отговорните факто 
ри към тези оеошки? Пре
дполага се, че комплексът 
с овощни дръвчета край се 
ло Ракита е ощетен около 
50%.

Време е някой да се заин 
тересува за тези овошки...

М. А.

Матея АНДОНОВ

КАКВО КУПУВАТ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ПОТРЕБНИ ?
значителни

Миньори от мина ,,Нсва Ерма” Непълните данни за поку 
пките от страна на потреби 
телите в Димитровград 
през 1961 година говорят, 
че покрай стандардните сто 
ки интересът към новите 
пособия у димитровградча- 
ки все повече расте, че те
жнението на гражданите е 
насочено към снабдяването

на най-съвременни апарати 
и домакински уреди.

Димитровградските пот
ребители купили в магази
ните на търг-овското пред
приятие „7 юли” най-много 
текстил и произведения от 
конфекцията. Така напри
мер предприятието е прода 
ло текстил за 39.810,000 ди 
нара, а конфекция 45.980000 
динара. В сравнение с 1960 
година тези покупки са се 
увеличили с над 6-000.000 
динара, в тези магазини ди 
митровградчани са купили 
140 колелета в -стойност от 
4.060.000 динара, 30 радио
апарата в стойност от 810000 
динара, 5 транзистора в сто 
йност от 180.000 динара, 10 
електрически греялки, 19 
шевни машини в стойност 
от 1.425.000 динара, 13 еле
ктрически печки в стойност 
о'т 520.000 динара.

Трябва да добавим, че в 
Димитровград имаше г°лям 
интерес за споменатите и 
други домакински уреди, 
но 'предприятиеТО-достав- 
чик „Ангропромет” не бе в 
състояние да задоволи пот
ребите, поради коет0 голям 
брой потребители се ориен 
тираха към Пирот и Ниш. 
Затова много от споменати
те уреди потребителите си 
снабдиха извън Димитров-

а — камени въглища Ац— 
16-000.000 тонт. Установено 
е също, че откритите зале 
жи са доброкачествени. По 
край съществуващите шах 
ти ще бъдат открити и но
ви — край село Бучи дел 
и Звонци. Също така се ра

ше Ракитския каменовъг
лен басейн. Резултатите от 
тези геоложки издирвания 
са охрабряващи: каменовъ 
гленпят басейн се простира 
на територията на селата 
Ракита, Звонци, Бучи дел 
и Раков дол. Резервите еъ

г

МЛАДЕЖЪТ И ПЛАНИНАТАт&тт9?

ва мината ще спроведе еле 
ктрически ток до Ясенов 
дел. Тази идея е приета и 
ст Управата на „Нова Ер
ма“ и с нетърпение очаква 
ме деня когато ще отпоч- 
нем с рабста...

планирате през настоящата 
година?

— През настоящата го
дина нашата най-важна за 
дача ще бъде електрифика 
циЯта на селото! До скоро 
се считаше, че Яенов дел 
не може да се електрифи
цира поради това че е раз
пръснато по склоновете на 
Руй... и, че е отдалечено- от 
Звонци и Ракита които са 
електрифицирани от преди 
няколко години.

На последната отчетно- 
избврна конференция в пъ 
рвичната организация в Съ 
юза на комунистите в Ясе 
нов дел-ре шихме в съюз- 
с-мина „Нова Ерма” да въве 
дем електрически ток и п 
нашето село и победим: тъм 
мината.

Това начинание ще осъ
ществим по следния на
чин:

ци които пресичат селото-..
участие 

при построяването на пътя 
Звонци—Звонска баня ка
то работихме на най-теж
кия дял ог пътя. Поправих

Всеки звонски четЕър- 
так е бурен: идват хора и 
от най-отдалечените села 
на Дерекула и Бурела. Об 
разува
преглед на населението от 
долината на Ерма-.. Едни 
тргуват със селскостопанс
ки произведения, други се 
тискат из тЪрговските мага 
зини на „Ветрен” и земедел 
ската кооперация, „Ерма“, а 
младите устройват срещи 
или играят на хорото в цен 
търа на селото.

На селският мегдан в шу 
мината тълпа намерих дру 
гаря Драган Антонов, най- 
-младия секретар на пър
вична организация в Бабу 
шничка община. Помолих 
другаря Антонов да ми раз 
каже нещ° за живота на се 
ло Ясенов дел.

— Макар, че Ясенов дел 
е разхвърлено село в него 
кипи жива кулггурно-поли- 
тическа и благоустройство 
на дейност. През изтеклата 
година Я-сеновделчани свъ
рзаха и най-отдалечните 
махали на селото с път. О 
свен това канализирахме 
буйните планински пото-

Взехме дейно
Отвврен обществен 
клуб при Средното 

икономическо училище 
в Босилеград

Младежката организаци- 
я при Средното икономиче 
ско училище в началото на 
тази година получи свбй 
обществен клуб. Управата 
на училището даде 85.000 
динапа за адаптация на ед
на учебна стая за клуб, про 
давница на стопанското пр 
едприятие и фото-секция. 
Клубът вече е снабден с ну 
ясния инвентар. Получава 
следните вестници и списа
ния: „Политика”, „Спорт”, 
„Спорт и свет”, „Илюстри
рана политика”, „НИН” и 
други. Разполага с три шах 
матни гарнитури. С това са 
създадени добри възможно 
сти за работа на младежта 
през свободното време.

се неофициален

За тази акция вършим ее 
риозни приготовления и вя 
рваме в успеха на електри
фикацията. Надваме се, че 
и Общинският отбор в Ба 
бушница ще подпомогне та 
зи полезна акция.

— Какво бихте ни каза
ли за работата на Младеж 
кия актив в селото'. За мла 
дежта от Ясенов дел ще ка 
жа това, че показва приме 
риа активност когато става 
дума за акции от 
значение, обаче, слаб беше 
отзивът й на Съюзната ак 
хщя. Иначе, тя е носител на 
всичко ново в нашето се
ло.-.

град, които не са взети в е- 
виденциятя, която посочих
ме по-горе.

С. Н.

местно
\Др. Антонов

ме пътя от Звонци за Ясе- 
този начин 

село с

С доброволна рабега ще 
построим обекта за флота
ция на мината край село 
Звонци, а. за сметка на то

ков дел и по 
свързахме нашето 
центъра на Дерекула...

— Интересува ме, какво IМ. Ан. Ог. Ст-
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Изборна конференция 

на СКС в Поганово
Големи постижения през миналата 

година в залесяването 

в Босилеградско
1961:12.250 трудодии — 430 ха нови залесени площи

В скромно уредена зала 
на Основното осмокласно у 
чилище в село Поганово се 
състоя годишна отчетно-из 
борна конференция на Съ
юза на комунистите от По

жестпото н.а жените, под
помагат дейността на раз
личните секции при мест
ната организация на ССРН 
и пр.

Обаче, ие е обърнато до
статъчно внимание на лич 
нсто издигане на членство 
то, което в известни моме
нти лошо се отразява вър 
ху работата на оргаиизаци 
ята. Също пречка в работа 
та на организацията е и о 
рганизациоинилт състав: 
редовете й съчиняват про
светни работи ини, служа
щи и земеделската коолера 
ция, земеделски произподи 
тели и милиционери. Но 
въпреки всичко това, пър 
шгчната организация на Съ 
юза на комунистите в По
ганово е намерила своето 
място и роля в социалисти 
ческото преобразуване на 
нашето село.

се превърне в овощна гра
дина на Димитровградско. 
Покрай това, първичната 
организация на Съюза на 
комунистите в Поганово е 
'оказала помощ и на остана-

но участие в залесяването 
са взели местните органи
зации на Социалистическия 
съюз, Народната младеж и 
войниците. Силен; подткк 
даде движението на млади 
те горани което силно 
разрази през есенния сезон 
и даде плодотворни резул
тати. Оформени бяха 29 бр 
игади на гораните от които 
23 при подружниците 
ССРН и 5 при училищата.

На 30 януари ще се със
тои Пленум на Общинския

Изпълнителният отбор 
на Общинския отбор на 
ССРН в Босилеорад на ед 
и» от последните си заседа 
ния покрай другото анали 
зира и резултатите постиг

нати в залесяването през 
1961 година. През течение 
на пролетта е залесена пло 
щ1) 137 хектари на която 
са засадени 985.000 дръв
чета. Залесяването извър
ши селската и учаща се 
младеж заедно с пионери 
те, които еа дали 2.640 тру 
додни, а местните организа 

на 'ССРН са участву

се

СКС „Ново Ерма“ 1ЛШ
вали с 1790 трудодни.избра ново 

ръководство
на

През есента са залесени 
и засадени151 хектар 

1,160.000 дръвчета. Всичко 
•са залесени 288 хектара с

На 14 януари тази годи
на в предприятие „Нова Ер 
ма” се състоя годишна от
четно-изборна конферен
ция на Съюза ма комунис
тите. Доклад за работата на 
първичната организация пр 
ез изтеклия период подне
се досегашният се кретар на 
организацията другаря Пау
ЦОВИЧ.

На конференцията най- 
остро бяха разкритикува
ни някои прояви на своево 
лие, незачитане на народно 
’го имущество и пр. На ко- 
ференцията е взето реше
ние да се обърне по-голямо 
внимание на идеологическо 
политическото издигане на 
комунистите. Занапред по- 
системно ще се следят по
литическите и културни съ 
бития у нас и е чужбина. 
За тази цел предприятието 
ще получава вестници и сп 
исания, които ще спомог
нат всестранното оформле
ние на сбраза на комунис
та. Първичната организани 
я на Съюза на. комунисти
те от „Нова Ерма” вече по
лучава политически брошу 
си изданиа на „Седма ■си
ла” .— Белград. Накрая бе 
избрано НОБСИ ръководство 
на първичната организа
ция на Съюза на комуни
стите, а за секретар е изб
ран другаря Милсрад Кос- 
тич, служащ в предприяти 
ето.

. /
у ,

Изглед от Поганово

ганово. Доклад за работата 
на първичната организация 
през изтеклия период п°д 
несе досегашния секретар 
на първичната организани 
я, Венко Миков. В доклада 
са отчетени успехите и ела 
бостите на първичната ор
ганизация на Съюза на ко
мунистите в Поганово. Чле 
новете на първичната ор
ганизация са показали при 
мерна активност на всички 
полета. Със своята актив
ност те са действували за 
подобрение на земеделието 
и овощарството в този ра
йон, защото района на се
ло Поганово според Перс
пективния план трябва да

лн|ге масово-политически 
организации в селото, ка
то Народната младеж, Дру М. Апдонов

'У " -ДРУЖЕСТВОТО НА СТРЕЛЦИТЕ МЕЖДУ 
ПЪРВИТЕ В НИШКА ОКОЛИЯ Залесяване

На 21 йнуари т. г. в Ди
митровград се състоя об
щинска конференция на 
Дружеството на 'стрелците, 
на която от името на око
лийския отбор на стрелци
те присъствува като гост 
народният герой ог НОВ по 
лкоеник Радомир Божог.ич.

Покрай възрастните на 
конференцията присъетву-

ваха и голям брой пионери 
и младежи. В отчетния до-

етбор на ССРН в Босилег
рад. На Пленума ще 
връчат награди и похвали 
и преходно знаме за най- 
добри резултати постигна
ли в. залесяването.

2,045.000 фиданки. Повече 
от залесените площи са за 

доброволни
се

клад се казва, че праз изте 
клата година стрелците по 
стигнали добри резултати 
като учествували на много 
състезания извън комуна
та, където често пъти зае- 

меега. В 
полковник

садени чрез 
акции, а една част чрез ме 
еПно самооблагане. Върху 
16 хектара гори е извър
шено почистено от сухи п
дървета и разни паразити, 
а 50 хектара непледна зем 
я чрез мелиориране е пра 
върната в ливади. Военн
ата секция за горите и сек 
ютията в Босилеград със 
свои средства са залесили 
46 хектара.

Ст. СТАНКОВ
мели и първите 
разискванията 
Божович изтъкна, че Дру

**жеството на стрелците от 
Димитрорград е едно' от 
най-добрите в цяла Нишка 
околия и че този темп тря
бва да се задържи и зана
пред.

За председател отново е. 
избран Илия Раич, а за се
кретар Радослав Перич.

> ,

Изборна конференция 

на СКС в Ракиша
Така през 1961 година са 

залесени над 400 хектара 
площ. За тази цел е израз 
ходеана сума от 5.200,000 
динара, като са вле-жени 
12,250 работни 
61.000 трудочаса. Най-дей-

г г )
©дни или

м.та на селскостопански пр
оизведения все повече на
раства понеже от ден на 
ден се увеличава броят на 
работниците в мина „Нова 
Ерма”.

На 14 януари тази годи
на в Ракита се състоя го 
дишна отчетно-изборна ко 
нференция. В доклада под 
песен на конференцията са 
изтъкнати огромните уси-

» .

СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

ПОДХРАНВАНЕ МА П1Ж1ЕНИ1ДАТАЦ

ли® юоито полагат за прео 
риентировка на този район 

неземеде лекото про- 
най-Топло

Подхранването на пшеницата е едно от агроме- 
роприятията с най-голям ефекТ. Приложена правилно 
създава възможност за рязко повишаване на добива. 
Чрез него растенията се подпомагат е най-критичните 
периоди от растежа и се посгига по-пълно използува 
не на торовете. Опитът на нашата практика показ Еа, 
че с пролетното подхранване много лесно може да се 
постигне увеличение на добива с 30—40 кг. на декар, 
а в отделни случаи може да се постигне увеличение 
на добива повече от два пъти.

За организационен секре 
тар е отново избран другар 
я Йордан Миланов-

^огаТ° ЧРи тези условия подхранването

вепюето! ^ П° ВИСОКО ^Държание на белтъчни 
вещества. За да се получи ефект при подхранването,
ч^сп^гаПнТ^п рда Се реши Еъпр°сът за вида и коли 

о на торовете, които ще се използват.
Най-силен ефект имат азотните торове зашо-

нужда от азот. Наред с азотните торове, ако не сме из 
ършили предсеитбено или присеитбено наторяване 

с калиеви и фосфорни сорове в отделни моменти и 
те играят мно„о важна роля в борбата за високи доби 
ви. Те уЕеличават устойчивостта, 
към ръждите, ускоряват' тяхното 
за мощно развитие на кореновата

При първото подхранване, което трябва ла се
роЕеРоТопяРаННа Пр0ЛгТ’ могат се използват то
рове от органически и минерален произход.

От органически торове 
се използват: 
тяо 500 до 600'.

към
изводство, а 
поздравени начинанията ка

. „Нова Ерма” за откриване
то и разширяването на 
ната, което ще има огром
но влияние в бъдещия въз

ми- Пример
застопанството в този Големият ефект от подхранването се обяснява 

с т0ва; че пшеницата излиза от зимата силно изтоще 
н3, с повредени или напълно унищожени листа. За 
да закрепне и възстанови изгубената си листна маса за 
да започнат растежните процеси, тя се нуждае 
голямо количество хранителни вещества. В този 
мент обаче почвата е замързната без действена 
Внасянето- на бързодейетвуващи торови средства 
дава възможност растенията да подобрят 
си, в резултат на което бързо се оправят и започват 
ра р аетат.

ход на
край. Понеже нуждите от 
селско-стопански произве
дения от ден на ден нарас
тват земеделската ко°пера

похвала
от

на житните култури 
развитие, спомагат 
■система.

Към края на месец де
кември миналата година в 
Ракита пребивавал Мили- 
сав Попович, служащ ст О 
джани—Войводина. Пъту
вайки от Ракита за Дърве
на Ябълка Той загубил ке
сия с 8.000 динара и други 
ценни книжа, чиято стой
ност възлиза на 15,000 ди
нара. Учителят от село Ра 
кита Йордан Миланов на
мерил кесията с парите и 
ценните книжа и еще същ 
ия ден ги предал в Народ
ната милиция в село Звон- 
ци, а оттам били връчени 
на притежател®. Милисав 
Попов ич искал да възна
гради почтения учител, о- 
баче той отказал. Този при 
мер на почтеност заслужа
ва е елка похвала.

моция „Ерма” ще увеличи пл 
ощите под фуражни расте 
ния. (Ниви 8 хектара ще 
бъдат засеяни с детелина и 
еспарзета. Ще се 
дат нови породисти говеда 
и овце. С това се цели п° 
добре ние на животния уро 

на хората. Консумация

и
съз-

храненето

отглеж-
Додадените при подхранване торови средства сс 

вен това поощряват вратенеТО и следователно 
силно въздействие върху гъстотата на посеца. Те дей 
ствуват върху формирането на класа и оформянето и 
наливането на зърното. С други думи, с подхранване 
то е засягат онези процеяи, които са в пряка връзка 
с изграждането на количеството и качеството на до
бива.

за подхранване може да 
добре прегорен оборскиоказват тор в количес-

пя СЯ м^тгпт Кгр' на декаР‘ За подхранване м°же да се използва и птичи тор. Той дава гоЛям есЬект ко-
.Г»7»7?ГГУ*бе™ва се в поличество от 50 д0. 70 кг. на декар Преди ра звхърлянето добре е да се смеси с п<4а в^отЙон^-

вен

За да може подхранването да окаже ефект не 
ооходимо е преди всичко да се приложи на' Вр4ме 
Наи-добри резултати се получават, когато торовите 
средств ое разхвърлят върху още неразмръзналия по 
върхностен почвен слой. Това

Ог минералните торове най 
различните азотни торове 
оол. (азотните 
декар.

-широко се използват 
суперфосвата и калиевата 

торове се употребяват 8 до 10 кгр. на
оттам,

дадените при подханването торове да 
всмукат от почвата, за да се използват 
растенията.

за да могат 
се разтворят и' 
от корените на

При ловенето случаи подхранването с азотни то 
Рове дава наи-гслям ефект, когто се извърши ад два 
пъти. рано напролет и в момента на вретентоаднето 
Азотните торове, додадени само в нача^то п оГ. 
ват силно ръста на стъблените части за сметка на

кг. на декарЕ НайЛ пп уп0^е6Ява в количество до 15 
треби на песъчлива п^щГ.4^ ТЯ ДаВа> когат°1 08 уп°

При ВТОроТо
торсЕе от подхранване могат

сггво от 8 де1 10 кг ”

да се използват 
а най-ширс»кс се изпол 

които се употребяват в количе на декар.
Воислав Маринков, агроном
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1тона взрив за все 

ни жител на Земята.
==
1■

= РФI
I

0(Изводи от книгата ..Светът и оръжието“ от генерал Павле Якшич) 0 йщати. До голяма степен, То | 
ва е било постигнато.

Първите ядрени 
са били твърде скъпи, стру 
вали са над един милиард 
долара, (стойност 1.000.000 
малки пътнически автомо
били) докато силата 
била относително 
Все пак те са били достатъ 
чно мощни всяка от тях да 
унищожи град от 100.000 
жители (Хирошима и На 
гасака в Япония). Счета се, 
че това е първата и една 
от кай-големите акции: на 
..студената” война, че тя 
очггук е и започнала и се по 
явила на световна арена са 
мо няколко месеци след пр 
едварителниТе пререкания 
между съюзниците. Първи
те така наречени атомни бо 
мби конструирани въз осно 
ва разлагането — фисията 
на атома.

Няколко години по-късно 
учените успяха, чрез ком
бинация от разлагане и сли 
ване — фисия и фузия на 
атомите — да конструират 
нови, така наречени термо
ядрени (водородни) бомби, 
което се измерват с мега- 
тон (един мгт е равен на 
1.000.000.000 кг).

С това е създадена въз
можност за произвеждане
то на бомби с неограничена 
мощност. Само една от тях 
по сила може да бъде рав
на, дори и по-мощна от це
локупния взрив, който съю 
зническото въздухопловст- 
во е употребило през Втора 
та световна война.

Според някои твърдения,- 
които трудно могат да се 
проверят, разорителната си 
ла само на една подводница 
снабдена с ядрени боеви гл 
ави, по абсолютна стойност 
надминава разорителната 
сила на целокупните боепр 
ипаси, употребени през
Втората световна война, вк 
лючитетно и първите две а 
гомни бомби, хвърлени въ
рху японските градове. За 
размерите и действието на 
термоядреното и ядрено о- 
ръжие може да се цени и

на облака те на Атлантическия и Вар 
шавски пакт са пресметна 
ти на по около десетина хи 
ляди ядрени и по петсто- 

^тин хиляди термоядрени 
бомби. Броят на ядрените и 
термоядрените бомби ще до 
стигне цифра от около 
4.000 на едната и другата 
страна, който и по-нататък 1 
ускорено ще се увеличава 
Това значи, че всяка съпер 
ническа страна днес разпо 
лага с достатъчно разорете Ц 
тни средства за нанасяне = 
смъртоносен удар на проти 
вната страна (приблизател 
но по 10 тона «ласичен вз- щ 
рив на всеки жител на зем — 

около ното кълбо). Същевремен
но той не е въстояние да 
осуети удара, насочен сре 
щу него.

Когато

по величината тпри първата експеримента 
лна експлозия на водород
на бомба в САЩ. 

Височината
Ибомби

на облака 0 Квъзлиза на четиридесет ки 
лометра, а диаметърът на 
150 км. Тази 
личи

им е 
малкаа

експлозия за 
от географската кар

та острова Еагилаба. За тер 
моядрените бомби може да 
се съди и въз основа на 
факта, че една ядрена бом 
ба от' 20 КТ е била достатъ 
чна, за да предизвика око
ло 100.000 човешки жертви. 
Обаче една бомба от 10б 
МГТ е пет хиляди пъти по 
-силна от „хирошимската”.

Ако епсклодират 
100 ядрени боеви глави над 
една държава, чиято повъ
рхнина е от 300—500 хиля
ди квадратни 
те могат да превърнат в ра 
звалини всички промишле 
ни обекти в нея, а нейната 
територия

0
Тези дни в Белград се провежда конференция 

на правителствените деелгации на ФНРЮ и НР Бъл
гария относно изграждането на пътя Ниш—Димитров 
град. През последните години трасето на пътя е раз 
валено и затруднява движението в тоя район от меж
дународния път. На снимката: дял от пътя между Ди
митровград и Желюша.

километра, I Единственсе
ли, то всички хора на зем 
ята сега вече би могли да 
имат жизнен уровен, подо 
бен на икономически разви 
тите страни и то да работ
ят само по_няколко часа дн 
евно.

случайвследствие на 
контаминацията с радиоак 
тивност в безжизнена пус
тиня. В градския парк пред на

През 1959 година запаси родната банка в Ниш се на
мира единственият памет-

След Преброяване па населението ник на футболист в стра
ната. Това еИзвестно е, че в навече- 

1Рието на Втората свето?! 
на война някси ог завоюва 
лите страни се стремяха да 
използват във военни цели 
ядрената енергея, получе 

на от разлагането на атома. 
В тов първи успяха Съеди 
нените щати, благодарение 
на съсредоточеността на е 
вропейските учени които 
бягаха пред нахлуващия фа 
шизъм, а не само ь.а еконо 
миче ската си мощ. Меж 
ду тях са били Айнщайн, 
Бор ид руги, по то-ра време 
най-големи капацетети на 
полето на физиката и мата 
мтиката.

Първите ядрени бомби 
от 20 КТ (1 КТ= 1,000.000 
кг.), хвърлени на японски
те градове през 1945 годи
на са имали за задача, не 
само да изненадат вече по 
бедената Япония, но и съ
юзниците на Съединените

паметникът
Димитровградско има „дефи

цит“ от 3.630 жители
на Любомир Янкович
Маки, който дълги години
е бил член на спортното др
ужесТЕО ,кСинджелич” в
Ниш. Проявеният спорти-Пре з миналата 

стана преброяване па насе
лението в нашата страна. 
Резултатите от тоеа пребро 
яване дават добри показа
ния за увеличение на брся 
на жителите и преселване 
на с-ъгциТе от едно място в 
друго. В анализа от пребро 
яване на населението се го 
вери за голямо придвижва 
не на населението от па
сивните краища в индус
триалните центри.

Това характеризира и съ 
стсянието на населението в 
Димитровградско. Сравня
вайки броя на населението 
от трите последни преброя 
напия ст 1948, 195з и 1961 
година по села, може да се 
дойде до твърде интересни 
данни за числото на жите
лите и тяхното напускане 
па планинските райони.

В миналия Брой па наши 
я вестник вече посочихме 
някои данни от последното 
преброяване през 1961. го
дина. От общите изчисле
ния веднага пада в Очи, че 
Димитровградско има „де
фицит" от 3.630 жители. А 
ко се направи сравнение по 
селата, м.аусе да се забеле
жи, че °т планинските ра 
йоги хората напускат спои 
те села. В някои села скоро 
половината жители са на
пуснали своите стори домо 
ое. При пс-добпо сравнение 
мож.е да е забележи, че 
90°1п от населението е папу 
спало ебтгииата 
1953 и 1961 година От Се
нокос са заминали, еъв въ
трешност"га от 1948 до 1953 
година дегет жители, о. ст 
1953 до 1961 гедииа 155 ли-

годипа ца. Ето още няколко при
мера: от Врапча са напус
нали 133, Г. Невля 104, Д. 
Невля 156, Болевдол 107, 
Г. Крггвод°л 170, Камени
ца 102 и тн. Най-г°лЯм бр
ой х°ра са напуснали своя, 
край ст Псгапово (318), Ку 
са Врана (180) и Т. Одорса 
ди (338 жители).

От всички селища в Об 
щината само Димитровград 
гама увеличение на жители 
те. През 1948 година Дими 
троограб е имал 2944 жите 
ли, 1953 — 2891 и 1961 — 
3.669 жители• Тсва увели
чение се дължгг следствие 
индустриалното развггуие 
на града и разширяване на 
предприятията. Броя па жи 
телите през идните години 
още повече ще се увеличи 
предвид на тсва, че новия 
петгодишен план за разви 
тие на Димитровградско 
предвижда отваряне па по 
ви индустриални предпри
ятия. А жителите в селата 
ще намаляват, защото рабо 
тната ръка ч индустрията 
ш,е ггристига от село.

От селата Желюша е еди 
котвеното село, къд&то се 
забелязва незначително у- 
аелнненне па жители, и 
домакинства. Ето така из 
глежда бро» на население
то в Желюша според пос
ледните три преброявания: 
1948—476 жители, 1953— 
454 и 1961 година 490 жите 
ли. Значи До 1953 година 
имаме едно намаление па 
жителите какго и при оста 
палите села, а след това у 
с.сличепие. До топа увели
чение ндоп предвид на съз 
далите се условия за жи
вот в селото след оТпапЯне 
па предприятието за црера 
ботка на кожи и електри
фициране «а селото. В сле 
даагците години броя на 
жителите в Желюша ще 
се увеличи още повече.

ст загинал трагично на то
ва място. Членовете на сп
ортното дружество повди
гнаха паметник на своя лю
бимец Маки.

Рядък трофей

БЕЛЕЖКА

Култура ш суеверие
Малко за учудване е, че по тоя въпрос трябва 

да разискваме на странилите на нашия вестник от 
насящ се за Висок и Височани, където всяка втора 
къща има човек със средно образование, а есяко село 
по няколко дущи е виеше и високо образование. За 
учудване е и това, че случката за която трябва да го
ворим е станала през 1962 година когато тези хора 
слушат за небивалите постижения на науката и тех
никата, когато и над виссчкия небесвод се разхож
дат сателити и ракети, когато месеца е „засегнал’’ от 
ръката на човек и пр. Все пак намерят се такива, кои 
то и днес успяват да ангажират хората със сензации 
из областта на суверието и да създадат приказки за 
седенките па често пъти и да отклонят вниманието и 
на друга страна, както тоя за случката „баба Дон
ка и нейното заврщане от „°ня свят”.

Ето какво се случи във село Изатовци и тая 
вест за няколко дена мина пределите на Висок-..

между

Баба Донка която преди известно време бе по
чинала една нощ се „завърнала” в Изатовци и в къ
щата на Георги Павлов изхвърлила багажа из хамбаао. 
На втората вечер станало още пе-голямо чудо. Баба 
Донка дошла в къщата на Миле Михайлов и размо- 
тала преждата от разбоя на жена му. Той станал, из- 
Еикал съседите и след това събитие не ял хляб някол 
ко дена. Веднага дошли „лекари” за тая „болест” и 
„пресекли” страха на Миле, който започнал отново да 
се храни.

ВУЧИ ДЕЛ — СЕЛО 
НА МИНЬОРИ

Малкото крайгранчню сел 
це Вучи дел, което има 60 
къщи е известно по това че

Тези дни двадесет и ше над селото да дочака кър 
стгодишнилт ловец Йор- волочния звяр. С три из- 

§ дан Ценков от село Сми- 
Б. Н. | ловци имаше необикновен

По късно се оказа, че п<>д разбоя са били двете 
котки на Миле Михайлов които си играели е преж
дата! Кой знае какви котки са играели и по къщата 
на Георги Павлов, но „чудото” в село Изатовци за мъ 
ртвите, които стават из гроба, разхождат се по Изатов 
пи и пак се върщат в гробищата на спира... В най- 
различни вариации може да се слуша „за чудото” с 
баба Донка без някой да помисли, че тези „пропаган
датори” слушат и най-малките Височани, които все 
пак не могат да си обяснят това „чудо” на XX век!...

Васил Гъргов

стрела тежко наранил въл 
_ ка, който разярен се нахпъ
= лов: в местността „ Голема рдил върху му. Йордан хл 

Рудина ка Видлич с чети аднокръвно го дочакал и с 
ри изстрела от ловджийска чнтвърппи изстрел го доу- 

_ пушка уби вълк. Ловецът бил.
| Ценков чул виковете на се
= ляните след вълка, който стопанство от Пирот 
Е заклал в селото г овци до- възнагради смелия ловец 
= грабил пушката и излязъл с 25.000 динара.

Л. Дж&рджевиц

100днес от него има Над 
миньора. Голям бр°й от тях 
(около 45) работят в „Но
ва Ерма“, а другите са в А 
лексинац и Рътан. Покрай 
това жителите на Вучи дел

За убития звяр Горското
5 “■ ще

се занимават със земеде
лие и скотовъдството.
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Много добър успех в основното образцово 

училище в Димитровград
Първото полугодие от те 

кутдата учебна година' пре 
дстшзляваще за образцово 
то училище. „Моша Цияде” 
в Димитровград ново напре 
жение за въстанопяване на 
трудова атмосфера, съотве 
тствуваща на едно °бразцо 
во училище. Солидната ма 
териална основа, наличнос 
тга на нужните кадри и до 
брата организация бяха тр 
ит1е оа.нсвни елемента, ст| 
които зависеше 
спех на училището.

Материалното положение 
на училището през първо
то полугодие значително бе 
подобрено, е сравнение с 
миналата учебна година. По* 
мощта получена от репуб
ликанския Завод за подобря 
ване на учебното дело със 
сума от 800.000 динара, по
мощта от общинския наро-

цобил в обучението. През 
цялото полугодие препода 
ЕЛТелсютя колектив, работе
ше най-интензивно за осъ
ществяването на тази зада
ча.

Второто* условие—налич
ност на нужните преподава 
тели специалисти също та 
ка бе положително разре
шено. По всички предмета 
бяха обезпечени специално 
ти. От друга страна редов
но се предприемаха мерки 
усъвършенствуването им 
да върви с хода на изисква 
нията ст училището, за кое 
то полагаше грижи и репу 
бликанският Завод за подо 
брсние на учебното дело*. 
През различни семинари 
от яо 6 дни минаха двама 
преподаватели по сбщстех- 
ническо образование, двама 
преподаватели по биология,

годие от мин(алата учебна го 
дин|а Той е Добър. От 1у087,>', 
ченика, колкото имаше у- 
чилшцето на край на полу 
гсдието, 234 ученика имат 
по* една и повече слаби. 
Най-добър успех постигна 
I- клас — 4,29, а от горнит“ 
класове V* клас — 3,52.

Най-Слтб е успехът на УП2 
клас — 2,92.

За постигнатия успех по
ложително повлияха и по
честите родителски срещи, 
пионерската организация, 
класовите общности, мла
дежката ©рга дигания и пр.

Кирил Трайков,

Когато студентите 

и учениците 

' пристигнат
целият у-

Тсзи дни във Висок нас 
тъпи г°л|!мо оживление 
обществено— политически
те организации. Започна 
ха събрани11, разисквания 
по известни въпроси, а о- 
собено културно—просвет
ната дейност в младе
жките организации значи
телно се подобри. И това 
явление не е за учудване 
за височани през зимата, 
когато* полските* работи не 
ангажират хората и селя
ните са по-свобедни. Оба
че през тая зима активнос 
тта на това поле е още по- 
голяма, защо/го пристигна 
лите студенти и ученици 
на зимна ваканция станаха 
ръководители при подгото 
вка на весели вечери, заба 
ви, пиески и др- Благодаре 
ние на тяхната помощ във 
всички села на Ви*с°к се 
проведоха забавни вечери.

Забележителна е актив
ността на студента Никола 
Г. Николов от село Изатов 
ци, който във разговор със 
свойте селяни дойде до за 
чер в селото се състояят| 
ключение, че е нужно" да 
им протълкува някои не
ща из областта на науката 
и техниката. Една вечер в 
селото се състоя интерес
но събрание. Студента Ни
колов говори за движение
то* на земята и нейната о 
биколка около слънцето. 
Всички мес|га в малкото 
езлонче бяха заети, а_селя 
ните бяха доволни *от мла
дежа.

Като пример за проявена 
активност в облатта на кул

турния живот заслужава 
да се посочат младежите 
от Горни Криводор, КОИТ'0 с 
пиеската „Страданията” на 
югославските народи 
—45 година” посетиха вси 
ч1си виебчки села и се про 
явиха като отлични актьо-

1941

ри.
През тия зимни дни ви 

сочани почувствуваха при 
съствието на студентите и 

от гимназиятаучениците 
както гшк°га до сега.

Васлил Гъргов

Разпространение 

на печата СпомениИван Мещрорич
След някои ден

ден отбор в Димитровград 
от 450.000 динара и бюдже 
тните разходи от 300.000 ди 
нара представляват завид
на сума, изразходвана за у 
чилшцето.

Това значи,
Цел — за снабдяването на 
различни помагала и учи
лищни пособия -—'е израз
ходвана сума ст 1.550.000 
динара.

Благодарение на тези сре 
дства през течение на пър 
вото полугодие бе напълно 
обзаведен кабинета за аудс 
визуелни средства. По ре
шение на Зшзсда зд подобре 
ние на учебното дело на НР 
Сърбия училището получи 
задача като образцово учи 
лшце да работи върху изу 
чаванего на дидактическа- 
та стойност в приложение
то на най-съвременните по

пак ще сживеят училищата Когато в Сърбия се поя
вил първият вестник „Срб- 
ске новине” (5 януари 1834 
година), за да обезпечи чи
татели, княз Милош издал 
нареждене че трябва непре 
менно да се абонират всич 
ки държавни учреждения, 
всички чиновници, всяка 
община, всеки ман!астир, 
всеки по-имотен свещеник 
и всички кръчми в държа 
вата.

Обаче с усъвършенству
ването на техниката и съсб 
щенията интересът за вес
тниците нараствал. Така 
днес в света излизат 8.000 
ежедневници в 260 милиона 
тираж. От тях само в на
шата страна излизат 20 е- 
жедневника. Освен това в 
нашата страна излизат 758 
периодични вестника е ти
раж около б.ООО.ООо екзем
пляра.

Село Ракити, ще строи 

ново училище
по един преподавател по ру 
ски, сърбохърватски, бъл
гарски език, география и 
физическо възпитание. И 
йктавите по* специалисти 
чрез лекции, разисквания 
и доклади- допринесоха за 
изграждането на преподава 
телите и правилното изра
ботване на индивидуалните 
планове.
Ст- >

Еече ще се почувствува. И 
нициативата за построява
не на училищна сграда е 
дошла на време и трябва да 
•се осъществи.

Ракитчани са решени с 
доброволен труд да постро 
ят новото училище а и ми 
на . „Нова Ерм(а“ • ще даде 
известна парична помощ.

М. А.

В началото на тази годи 
на на едно събрание ка из 
бирателите Ракитчани еди 
нодушно се съгласиха да 
започнат със строежа на 
нобо училище. Строежът 
на новото училище ще за
почне през прелет. Стара
та училищна сграда е дс- 
'граяла пък и няма дсстатъ 
чко помещения за провеж
дане на обучението. Освен 
това, броят* на учениците е 
жедневно се увеличава за; 
щото прилвиът на работни 
ци миньори от ден на ден е 
по-голям- С откриганетс на 
новите шахти н.а мина „Но 
ва Ерма“ нуждата от нови 
учебни помещения още по

че за опази

• догад де
Свободните дейности на 

училището бяха в центъра
на вниманието през цялото 
полугодие.

Правилността на една та 
кава насока в работата се 
вижда и от постигнатия ус
пех през първото полуго
дие, чиято* средна бележка 
е 3,64 — значи многодобър, 
дскато* през първото полу-

г ов^ — Че аз нямам крава — отговори старикът.
Пс- лицето на младия доктор се изписа досада.

МАХМУД АЛ САДАНИ

Т°й добави:
— Ние говорим за тия, които имат крави.СЕЛОТО: се оживи и зарадеа. Щеше да има съ

брание, свикано от депутата на парламента,* на което* 
щеше да говори д-р Шериф, получил образование в 
Америка и закърмен с американска наука...

Надвечер публиката се затича към клуба. Прис
тигна докторът — сказчик — пристигнаха депутатът, 
кметът, пристигна и един о-р благородниците на село
то, който не притежаваше повече от 40 декара земя, 
ко все пак седна на кадифянот: кресло до самия на
чалник на полицията.

докторът, завършил в Америка — млад, на око
ло 30 години — беше облечен в бял копринен костюм 
от шанТунг и макар че слънцето беше залязло, носе
ше черни очила. 
бял гълъб...

Селяните в салона се оживиха и зашушнаха:
— Че ние нямаме крави!.. А който има една би- 

Еолица се чувствува бабаитин... Господ да ви убие, ей 
че изнудвачи...

Погледите на полицейския началник този път не 
можаха да възстановят тишина в салона и той се при 
нуди да повиши глас.

Хората млъкнаха отново. Ала шумът се поднови 
и селяните започнаха да напускт салона. Пръв излезе 
старикът, след него Абу Суелям, пъдаринът, следван 
от Ахмет ал Бадбаум, Насар Келявим и още селяни...

Когато докторът свърши сказката си в салона бя
ха останали само Мохамед, депутатът, началникът на 
пощата, директорът на болницата Абдел Расул Шаха- 
та и кметът. Никой не смееше да излезе, защото на
чалникът на полицията още беше там. Това насърчи до 
ри самият сказчик и т°й продължи да говори.

Докторът зтвърши сказката си, ръкува се с на
чалника на полицията, а след това протегна ръка и на 
останалите.

До този момент всички стояха мирно и тихо и ох 
веднаж пъдаринът на селото Абуд Сулеям се провик
на в ух°то на съседа си:

— Какво? защо са решили да ни раздават мас
ки? Да не би да има война?

Като видя, че всички отпреде му започнаха да 
се смеят с висок глас Абуд Сулеям се стъписа. Там бя 
ха директорът на болницата, чиновници от пощата и 
други. Те не спряха да се смеят, докато* полицейският 

не се обърна да ги погледне зверски.
В салона настъпи синово 

продължи да говори:

началникТой беше слаб и лек катс* перо от тишина и докторът
Селяните защушукаха, че науката му отнела жи 

знеността, цвета на лицето и младостта и че ако не 
беше тази наука, той щеше да бъде като бик, или най- 
малко като* Ахмед бей благородника.

След като ходжата прочете молитвата от Кора- 
,откриване”, д-р Шериф стана важно и застана 

пред микрофона, изкашля се леко, пи една глътка во
да и започна с ясен глас: ,

— Здравейте, драш селяни колеги...
Насядалите го поздравиха в един глас. Но изгле 

той не очакваше толкова бързи отговори и

— За да бъде пълноценно и полезно млякото, 
то трябва да се налива в съклени или метални съдо
ве. Освен това тези съдове трябва да бъдат стерилизи • 
рани. Преди да се дои, кравата трябва да се укроти до 
бре, за да не се разгневи по време на доенето, защото 
тов~а действува зле върху млякото което може да стане 
негодно за употреба.

на за

На входа депутатът поздрави доктора с хубава бе
седа, за значението на темата и за високата му култу
ра. Кметът не забрави да благодари и на бея и на на
чалника на полицията, който можал да осигури реда 
и спокойствието в цялата околия. Оправяйки черното 
официално сако, кметът рече на доктора.

— Не им забелязвайте, господин 
селяни са говеда, не разбират.

Докторът се засмя горчиво: — Нищо, те са добри

Докторът замълча, отпи нова гълтка вода
чашата на масата, после извади копринена кърпичка 
и изтри черните си очила. Сетне ги постави отново на 
очите си, удари с ръка по масата и добави с красно
речив глас:

от

жда, че 
продължи:

— Темата на днешната сказка е начинът за дое
не на кравите и начинът за увеличаване на животин 
скот0 богатство. На тази тема а3 могя да ви говоря за
щото по тази специалност имам 15-г°дишна практика 
в Америка... Първо, доенето на кравите трябва да ста
ва на чисто място, боядисано с бяла блажна б°я, нещо 
което действува благотворено на здравословното съсго 
яние на кравите.

Второ, тази операция трябЕа да се извършва от 
специалисти. Предпочита се той да бъде облечен в бя 
ла престилка, и гладки финнк гумени ръкавици.

Неговите
сЬекцирани и преварени при 40 градуса температура. 
През време на доенето той трябва да слага на устата 
и на носа маска, за да не попадат в млякото разни ми 
кроби.

— Ако вие се съобразите с тези съвета- и ги при
ложите, добивът, на млякото ще се увеличи и крава 
та ще може да ражда по-лесно и без болки, а теглото 
й ще се увеличи непременно, щом й се дава достатъч
но почивка и се гледа добре.

Изведнаж един от присъствуващите __
на 70 години — се изправи и попита доктора дц 
ни в ръкав:

докторе, нашите

хора...

^ ^«^Рите на колата разрязаха мра-
д е ^ез Работа край моста и реката селяни 

се провикнаха през* облака

старик 
в клин

— Господин докторе, кога ще получим кравата.? 
Докторът се обърка и се почуди какво да отгово 

ри. Помисли за миг и запита от своя страна старика: 
— За коя крава говориш?
— За кравата, която

прах:дрехи трябва да бъдат дезин- — Ей момчета, ето ри доктора)
Абу Сулеям се обади-
— Дявол да го вземе който не каже 
Всички се провикнаха в един глас:
— Негодници!

ние ще отглеждаме правилно.
Докторът се усмихна 
— Тази, която имаш.

и каза — негодници!

У
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В края на миналия век в 
Цариброд съществували две 
малки фабрики и то едната 
за преработка на 
другата за спиртни 
та. Произвеждали

. ми, аби, кожи, масла и др. 
Производството 
било незначително,' 
ществувала тенденция меж 
ду гражданите за образува, 
не ня килимарско дружес-

През нощта между 4 и 5 
февруари тази година Месе 
път ще се п°сГави между 

. 'Земята и Слънцето и ще на 
стъпи затъмнение. Изобщо 
през февруари ще имаме -о- 
ще някои астрономически о 
собености, защото през то
зи месец звездите ще се на 
мерят в необикновен поря
дък, който настъпва ка Есе

тво и увеличение на произ 
.. водството. „ . . .....

В Цариброд нямало опре
делен пазарен ден. Селяни 
Те от околните села започ
нали да идват обикновено 
на петък и неделя, донас
яйки яйца, чорапи, лук, ма 
сло, пиперки, кокошки, гьс 
ки, брашно-, фасул, сирене 
и др. Цените ка тия произ 
ведения се 'заплащали доб 
ре. Една гъска се продава 
ла за два лева, кокошка 40 
стотинки, мляко 15 егогин 
ки, сто яйца 4 лева, сто оки 
жито 10 лева, сто оки кар
тофи 25 лева, сто оки браш 
но пшенично 13 лева, сто 
оки орехи 30 лева, една о- 
ка вино 40 стотинки, една 
ока ракия 1.20 лева, сто о- 
ка вълна непрана 160 лева 
и др.

Животновъдството било 
слабо развито. Обикновено 
домакинствата отглеждали 
толкова добитък колкото 
им бил нужен за домашна 
нужди. Според един спи
сък от 1889 година в Цариб 
род имало 1720 овют, 206 ко 
зи, 300 волове, 100 крави, 
80 телци, 80-90 коне, 100 ко 
били, 2 бивола и 1 0 свине. 
Продажбата на 
минавала за твърде евтина 
цена. Един чифт волове се 
продавали за 400 лева, е- 
дин добър кон за ездене 
100-150 лева, една кобила 
за 60-90 лева, една угоена 
свиня 40-50 лева, овци-чи- 
фт 10-12 лева, кози чифт 
14-15 лева, сени чифт 18-17 
лева.

сторията на човечеството е 
имало и по-големи катаст
рофи, без каквото и да'би 
л© знамение • на 
1906 година е бил 
шен из основи градът Сан- 
Франциско в Америка, 
1920 година в Китай са за
гинали над 200-000 души от 
земетресение, по-миналата 
година бе глътнат от 
тресението градът Агадир 
в Африка.

Всъщност срещата на 
планетите със Слънцето и 
Месеца е привидна и ре
зултат на движението на 
планетите 
Земя около Слънцето. На 4 
февруари Земята ще бъде 

Слънцето 
149 милиона километра, от 
Марс 360 милиона 
пра а от планетата Сатурн . 
много повече — 1 милиард 
и 634 милиона километра. 
А тази среща на планети
те вечерта на 5 февруари 
ще престане подобно на вси 
чки досегашни -срещи, ко 
иго помни астрономията.

В миналото не веднаж е 
имало такива предричания 
на кататрсфи. Известната 
Опашата звезда (Халеева 
комета), за чиято поява се 
свърват най- често войни
те и други катастрофи, п° 
предричанията на астроло
зите е трябвало да предиз
вика пълна катастрофа на 
Земята на 18 май 1910 годи 
на. Тогава е трябвало да 
се намери близо до Земята 
и пророците на катастрофи 
те са предвиждали фатал
но сблъскване на това небе 
сно тяло със Земята. Това 
е предизвикало голяма въл 
на на страх в света. Хората 
са се самоубиели, да не до 
живеят катастрофата, десе 
тки хц.цяди хора са раздава 
ли имотите си. Кога-го аст- 

. рономите са съобщили, че 
тази комета ще мине край 
земята на разстояние от о 
коло 50 милиона километ
ра, фаталистите били уве
рени, че Земята все пак ще 
по-града, защртр в своето

движение щял:а да мине 
през опашката на тази ко
мета, която съдържа отров 
ни газове. Хората, особено 
по-богатите, веднага прис
тъпили към изграждане на 
специални скривалища, в 
които трябвало- да се за
пазят. Един фабрикант в 
Ню-Йорк набавил 
100 челични каси с 
лород, в. Лондон аптекарите 
спечелили големи пари от 
продажба на кислорд, за
щото всички искали да се 
запазят Оу оТровнитете га
зове. Вичко се свършило 
благополучно. Опашата зве 
зда действително е минала 
на 18 май 1910 година, без 
да се случи нещо, а Земя
та действително бе минала 
през опашката на Халеева- 
та комета. Само един зеле 
никъе пърстен около- Месе 
ца и синкаво зелена свет
лина на небето са били е- 
динствените знаци, че Зем 
ята е минала през опашка
та на тази звезда.

Съществува ли опасност 
в този небесен порядък да 
дойде до катастрофи, кои
то да унищожат Земята? О 
бикновено се счита, че опас 
ността може да дойде от ме 
теориТе или ст дребните пла 
нети, които съществуват о 
Колко Слънцето и се числят 
на около 50-000. Но и тази 
опасност е ТЕърде малка и 
почти невероятна. Истина 
върку Земята постоянно па 
да цял дъжд от метеори, о 
баче това е незначителна 
маса коят0, Не може да пре 
дизвика катастрофи Изк
лючения обаче 1“ла и тако 
ва е падането на метеора в 
сибирските 
през 1908 година, 
предизвикал опустошавани 
я на гори на едно- огромно 
пространство или в Аризо- 
на, когато един метеор с тег 
ло около 10 милиона 
е пробил земната кора 
направил кратер в Земята 
от около 1.300 метра.

на килими 
но съ
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разру-

Звметресения у нас и в света
Около

кис- През март 1960земе- година
АГАДИР за няколко секун 
ди бе напълно разорен. У- 
чените обясняват тая траГе 
дия с това, че Агадир е 
бил в епицентъра на земет 
ърсението.

През 1.755 година след си 
лен по-грес дойде голяма 
вълна, която отнесе десети 
на хиляди хора на Лисабон 
в морето. Само за 7 минути 
столицата На Португалия бе 
заличена оу географическа 
уа карта. Тогава се тресеше 
цяла Европа. Това заметре 
сение унищожи 30.000 жи

ки две столетия. Големите 
планети Меркур, Венера, 
Юпитер и Сатурн 

. срещнат със Слънцето и 
Месеца

ще се

в съзвездието Ко-
, зел.

Тези астрономически яв
ления още сега са повод З.а 
загриженост на астролози
те -от целия свят зя съдба
та на човечестр.ото. В рззул 
тат на тези явления те пред 1 
ричат многсбрсйни бедст
вия на света през месец фе 

' вруар-и 1962 година. Индий 
ските астролози например 
предвещават страхотни ка
тастрофи на-земята, ма лай 
ските пък предвиждат еТо

и на нашата

отдалечена от

I»кил ом е-

м
телни на тоя град-

...1906 гсдина дойде до ка 
т1ас(фофалнс)го заметфейен 
ие, при което чрез движе
ние на земната кора бяха 
разрушени 28.000 къщи и 
намериха смърта си около 
1.000 граждани на Сан Фра 
нциско.

...1908 година стана земе
тресението в Месина. Само 
за пет минути и една осле
пителна светлина изчезна 
бисера на средоземноморск 
нте градове. Около 
жители изгубиха 
животи.

.

рото пришествие.
Навсякъде тези фанати

ци правят метании и моли 
тви да умилостивят б°гове 
те, за да пощадят човечес-
ТВС'Т'0.

Наистина началото 
1962 година започна някак 
си с катстрофи: огромни 
срутвания и вода в Перу 

■ (Южна Америка) отнесоха 
над- 4.000 човешки жерт
ви, в Югославия станаха 
незапомнени земетресения, 
случиха се редица катаст
рофи по море и във възду
ха, яриха се епидемии,едра 
шапка и чума.

ТоВа обаче няма никаква

добитъка
на

80.000
сшоиТе

След това известни са зе 
ме/гре,сенията в Япония с 
200.000 мъртви, в Индия пр 
ез 1877 година с преко поло 
вин милион мъртви, и мно 
то други.

Най голями земетресения 
при нас са в вДуброВник 
(5000 мъртви) през 518 годи 
на бе разрушен градът Ско 
пие, след това Любляна. За 
греб, Карловац, Сплит, Тро 
гир. През 1931 година от зе 

в Македония

К. Трайков

След неотдавнашното 
метресение в Приморието

На 7 и 11 януари тая го
дина на Приморието бе от 
белязено едно от най-голе- 
миге земетресения при нас. 
За няколко секунди бяха 
разрушени -стотици къщи и 
всичко което бе направено 
с ръката на човек. № 1800 
година у нгс са отбелязани 
100 такива разорителни зе 
метресенйя. Да си припом
ним а някои земетърсения

Най-юлямаШа камбана 
в свеша

връзка с предричанията на 
астролозите, нито със сре
щата на планетите в съзЕе 
здието Козел, защото в и-

пространства
Все до ХШ 

т° от метал е било 
веният оптически инстру
мент. Очилата са билз-г из
намерени през 1317 година 
микроскопът през XV век, 
дурбинът е бил 
през 1606 година.

което е век огледало 
единст-

Казаха...
Аз нарочно че бих же

лал да видя Германската съ 
юзна република да и.иа 
свои собствени ядрени съо. 

' р-ьжения”.

метресение 
бяха разрушени над две хи 
ляди къщи.

Най л-). еийатл рднЮвгр
Нашата страна принадле 

жи към активните потрес- 
ш-г области. Според даните 
на професор Й. Михайло- 
вич от началото на първите 
забележени потреси на Ба 
лканския полуостров до во 
ината е имало 18.749 потре

тона изнамерен
и е

Най-голямата камбана на 
света тежи 67-000 килогра 
ма и е висока седем метра. 
НамираДжсн Кенеди 

президент на' САЩ се в мана-с-тира 
„Света Троица” край Мое 
ква в Съветския съюз- Най 
голямата камбана в Кре
мъл тежи 65 тона а камба 
ната в Парижката

Римска носия 100 години иредио нашаша ера„Да живееш през време
то на Сталин е било лота
рия”. Римското облекло 

приличало на гръцкото, и 
двата пола носили риза с 
ръкави, наречена туника и 
едно. наметало, наречено у 
жените паля, а у мъжете 
тога.

' туниката 
дълга, а жените я носили 
само стигаще до глезените. 
Облеклото на жените поня 
кога се състояло от някол 
ко /туники, носени една над 
друга, като най-горната се 
наричала щола.

Народната римска 
била тежка 
скроена,' 
й била три пъти по-голема 
от ръста на човека, а шири 
ната два пъти. От закъргле 
пия край се отвеждала, стр 
аничло една преметка като

много от образуваната по този на 
чин надгъвка материята се 
набирала късо в надължни 
гънки и се прехвърляла из 
цяло през лявото рамо. По 
сле плаТът се прекарвал пр 
ез гърба, П0д дясната миши 
нд, и краят му се лрихвър 
лял панове през лепото ра 
мо, с посока назад, а преме 
тката се изтегляла над дес 
нот/о рамо така, 
ръка е оставала 
като че ли 
торба.

На плавата

черква
Сакър-кьор тежи само 18 
тона и е висока три метра.Иля Еренбург 

съветски писател
са.

Загадка за астрономитео
Кой е измислил„Началото па всяка труд

ност и безредие, които днес 
изм.ъчвтт човечеството се 
състои в това, че няма.че «о 
дежден метод, с кейто да 
разрешим проблемите, кои

то по-рано се решаваха 
чрез война."

Мъжете носили
Трима (америк!ански: аст 

трономи от Калифорния от 
крили нова група звезди, 
които според тях представ 
лява голяма загадка. Око 
ло 200 звезди от тази 
па са отдалечени 56 бгглио 
на километра от Земята, а 
смята се, че старостта им е 
10коло 20 милиона години.

Предполага се, че темпе 
1р|аТур1а\га върху повърхни 
ната на тези звезди иснася 
около 27.000 граду-са, а то
ва значи, че тя е три пъти 
по-високт от температура
та на Слънцето.

картофите
Първият чоВек, който 

ткрил картофите не

и къса и
е о

е, ка-
кг© дълго време се твърде, 
ше, Пармантьо. Картофите 
са били донесени в Европа 
от ПГарл дьо Ле Еклюз 
ло 1550 година от падините 
на планинския масив Анди 
в Америка. Пармантьо оба 
че бил първият човек кой
то започнал

че дясната 
закрита, 

лежаща в полу

гру-
око

Из немския вестник
О тора

и на нозете 
си римляните носили почти 
същото каквото са носили 
и гърците.

дреха, овално 
като дължината

„Целта ние да обезпечим 
съществуване па човечес-' 
тесто, напук на политици
те”.

да отглежда 
картофите и заради това не 
говотоБертранд Расел 

английски философ
име най-често се 

споменава , котат© става Ду 
ма за изнамиранет© на кар 
тофите.

(Е следващия брой: Но
сии на Средните- векове).
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— За бога, недей вътре 
господин Нушич,

Нушич му отврна:
— Не е това единствени 

ят мон, койТо влиза в тая 
къфа..

Най-добрите комедии на 
Нушйч са „Съмнително ли 
це”, „Протекция”, .Народен

На 20 януари 1938 падина 
в Белград почина писателНай-низка 

тема«**И» а
ни/ге критици Нушич е е- 
дкн ОТ най-плодотворпите 
йгослжвсй* дра!мс'кИ писате 
ли, а в комедията не е йад- 

[йиятмккяарвяег | минат и до днес. Своята к» 
НаЙ-студена-Та меСТяосгй медия „Нареден представи 

в Средна Европа е ГЬщет 
нералм, намираЩа1 се близ 
ко до Луни в Южна Анс- 
стрия- Дори и през нОрмал 

студените зими в тази 
Местност, (темп/аратурата. е 
50 градуей пОд нулгТа. Пр 
ичината за тази арктичес
ка зима е; че това селище 
се намира в един „джоб”, 
образуван от околните бай 
ри, в който се събират 
студени въздушни маси. Са т0 „Два раба”, в което о-

смиваше крал Милан Об- 
ренович, бе осъден на две 
години затвор..

посочиСъюзническите б°мбар- 
Дировачи чееЧо летяха над 
нашата родина' и дълбоко 
н германския тил бомбарди 
раха фабрики, железопът
ни линии, нападаха етало
ните на германските вой
ски...

Много от този бомбарди
ровачи не се завърддаха в 
Вазите си от бойния полет.

Понякога германските из 
'Требители ги посрещаха и 
започваха борба. Това се 
случваше и над нашата 
страна. Тогава мно-го патри
оти с трепет следяха възду 
шната борба и се радваха 
от сърце, когато сътозничес 
ките въздушни сили успя
ваха в горещата битка да съ 
борят някой германски са
молет.

И децата се радваха на 
тази победа.. И се плашеха 
за съюзническите летни, 
когато ги посрещаха герман 
ските изтребители или кога 
то в бойния им полет ги об 
стрелваше германската про 
тиговъздушна артилерия.

Един път недалече от 
Сплит германците успяха 
да улучат елин съюзничес
ки самолет. Той започна да 
пада към земята. Наскооо 
във въздуха блясна пара
шут. Пилотът успя да изс
кочи от самолета и лангкаи 
ки се по посока на вятъоа 
полека се спускаше към 
земята. Германците забеля 
заха това и побързаха към 
мястото, където трябваше 
да се приземи съюзнически 
ят летец.

Недалече от мястото, къ- 
дето- летецът се бе призе
мил, една осемгодишна пи 
оНерка от Враница пасеше 
кози. Тя знаеше, че герман 
ците са близко, че сигурно 
ще дойдат и ще заведат със

че — Отговори тя и 
с ргька далечните планини. 
— Германците са тук близ
ко. Хайде бързо! Могат дй 
дойдат всеки час, Я т°тав4 
накъде щеш — рече му мО 
миченцето и още по-силно 
г° потегли за ръкава.

Макар че не разбираше 
какво му говРри момичето 
той, все пак разбра какво й

себе си съюзническия ле
тец, ако успеят да го намер’ 
ят. А тя не искаше това.

Тя хукна К-Ъм него. Ко
гато стигна до него той се 
беше освободйл от парашута.

Като' вида момиченце 
пред себе ей, летецьт въз
будено я заразпитва нещо. 
Говореше й нещо, показьа-

сърцето на 

ЕвфдйЯ

Двадесет и четири 

години от смъртта 

на Нушич
но

ше с ръце. Тя не разбираше 
езика му. А време за губене 
нямаше. Всеки момент е 
скъпоценен- Малката пионе 
рка знаеше топа. Сви раме

ска от него. Й бързо тръгна 
подир момичето. То го дове 
де до скалите и го скри ме 
жду 'два големи камъка, а- 
след това отгоре му нахвър 
ля вейки и пак се върна 
при козите.

Германците пристигнаха 
бързо. Намериха развалини 
те от самолета, намериха 
парашута, ио от летеца ня
маше нито следа. Като че 
ли в земята бе потънал. Ге 
рманците бяха разярени. И 
скаха навсяка цена да сте 
шсат пилота в ръцете си. 
Знаеха, че той не е можал 
да избяга далече. Започна
ха да издирват цялата окол 
нсст. Забелязаха и малката 
пионерка от Враница. Тя 
пазеше козите си далече от 
онРва място, където бе ук
рила пилота. И с тревога 
следеше германците да не 
го открият между скалите. 
Издирвайки цялата окол
ност, те почти дойдоха до 
него. Тогава дъхът й засед! 
на в гърлото. Дълго се мо
таха тамо, а после се оттгра 
виха към момиченцето.

— На къде отиде лете
цът попита един германски 
войник момичето на сръб
ски език.

—Не зная, аз не го видях 
— отговори тихо момичен
цето.

— Видяла си ,тук си би
ла! ревна германецът и на
сочи дулото на пистолета 
си. Кажи или сега ще те у 
бия! — закани се той.

Момиченцето започна да 
плаче.

— Аз се плаща от само
лети, не смея да ги гледам 
хълцаше момиченцето.

Напразно я заплашваха 
германците. Те нищо не мо 
жаха да узнаят 0т малката 
пионерка.

А когато германците си о 
тидоха, момичетгцето прип
на до скрилия се летец и го 
заведе в съседното село. 
Там го предаде на отборни- 

Съюзническият летец 
бързо стигнал на осг.ободе 
ната територия. Спасила го 
пионерката от Враница.

„Свят”’,
министерка”,.

представител’’,
„Госпожа 
„Д”, ’,ПъТя око-ло. света” и.Тел” е написал на 19 годи

ни. А зарад сТихотворение-
др.

мо няколко сгоГип метра 
над селището царува нор
мален климал1, с типична 
алпийска растителност. О- 
баче в Гъщенералм се срс 
щат само арктически рас
тения, каквито растат на
пример в Лапония.

Колко силни са 
насекомитебеше в своитеКакъвто 

литературни произведения, 
такъв бе и в живота — ви Насекомите са най-силни 

те същества на земята. К°л 
кото и невероятно да е, то 
ва е истина. Една муха на 
пример е в състояние да 
повдигне 
170 пъти по-тежък от соб
ственото й тегло. Една пче 
ла издига 100 пъти п<>-го- 
лям товар от теглото си, а 
някои издигат 530 пъ- 
тип°—голямо—тегло от со
бственото. Този опит еполу 
чен с помощта на малки ва 
гончета, в които са били 
въпрегнати тези насекоми.

наги готов да се надсмива
и ругае. Когато по повод 

'анек-австрвунгарска 
сия на Босна и ХерцеговиПред какво

бъдеще се на" НИ патриотически демосТра

мира Евройа

товар, който ена 1908 година бяха устрое

(ции, в първите редици на 
демонстрациите, които вър 
вяха към Народоата скуп
щина, се появи Нушич на 
бял кон. Демонстрантите 
спряха'пред сградата, а Ну 
шич продължи на коня.

Учениците, географите и 
геолозите които изпитват ся 
ускането и издигането на 
земята пресметнали, че зе 
ината повърхност на Цен 
.►талка Русия ое спуска 4,5 
мм годишно. Това значи, 
че птоез течението, на едно 
столетие тази повърхнина 
се спуска за половин ме
тър т е. за хиляда години 
5 метра, което не е малко, 
макар че в геологически 
смисъл представлява дре- 
булия. В подкарпатската 01 
бласт става обратно — те 
мята се излита 10 мм годи 
шно, кОето значи, че зем
лището в планинските пре 
Дели е активно.

Бе.лЩгйскиПе страни съ
що така се издигат. ТобД 
се тълкува с топенето на 
ледените пластове, които 
изчезват още от преда 10 
хиляда години, кегато за
почнал геологическият пе
риод на топене. С|г друга 
страна земната повърхност 
на Холандия и Вели кобри 
тания също така се спус
ка. Как ще изглежда на
шият континент слеед 20 
хиляда години — това е ьъ 
прос.

V | Т
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не и бързо потегли пилота 
за ръкав от униформата му 
давайки му знак да тьргне 
с нея.

—Тито, партизани! — ка 
за летецът като видя, че мо 
миченцето не разбира думи 
те му.

— Партизаните са дале-

СЪОБЩЕНИЕ Миналият брей на вестника с купонче № 6 от 
нашият Награден конкурс е пристигнал в училищата, 
когато вие сте били на зимна ваканция. Потърсете Тоя 
брой и отговорете на поставените въпроси, за да има
те всички купончет а. Конкурсът ще заврши по-рано, 
поради излизането на детски вестник „Другарче”. То 
?и купон Д'»7 и още един в следния брой, на 15 феЗ: 
руари са последните. На 15 февруари ще дадем ново 
съобщение.

НА 10 ФЕВРУАРИ Т- Г. ИЗЛИЗА ОТ ПЕЧАТ 
ПЪРВИЯТ БРОЙ НА ДЕТСКИЯТ ВЕСТНИК.

РУГАРЧЕ“1
Купон № 7

ВЕСТНИКЪ ЩЕ ИМА СЛЕДНИТЕ 
РУБРИКИ:

★ МАЛКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ СЪО 
БЩАВАТ

★ АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ КОМУ 
НИТЕ и СТРАНАТА

★ ПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОЯ КРАЙ?
★ ИЗ ЖИВОТА НА ВЕЛИКИТЕ 

ХОРА
★ НАУКА И ТЕХНИКА
★ ПЪРВИ СТЪПКИ
★ ХУМОР И САТИРА

НА ЦЯЛАТА ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА ЩЕ ПО
МЕСТВАМЕ СТРИЛ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧИ
ЛИЩАТА И УЧИТЕЛИТЕ ДА ПОБЪРЗАТ С ИЗПРА
ЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ВЕСТНИКА. НИТО ЕДИН 
УЧЕНИК НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ БЕЗ ДЕТСКИЯ 
ВЕСТНИК, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧЕН ПОМОЩ
НИК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ.

УЧЕНИЦИ, СЪЩЕВРЕМЕННО ВИ КАНИМ ДА 
БЪДЕТЕ АКТИВНИ СЪТРУДНИЦИ НА ВЕСТНИКА, 
КЪДЕТО ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПЕЧАТА
ТЕ СВОИ РАЗКАЗЧЕТА, СТИХОТВОРЕНИЯ, РИСУ 
НКИ И ДР.

ЗА ВСИЧКИ ОСВЕДОМЕНИЯ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ 
КЪМ РЕДАКЦИЯТА „БРАТСТВО” (ЗА ДЕТСКИЯТ 
ВЕСТНИК „ДРУГАРЧЕ”) УЛИЦА „СТАНКО ПАУНО 
ВИЧ” № 10 — НИШ.

1- На колко години е починал известният югос
лавски скулптор Мештрович?

2. Кои български партизански бригади са фора 
мирани на югославска територия?

3. Какво произвежда фабриката за гумени из
делия в. Димитровград?

ка-

ОТГОВОРИ:'--ш
МОМЧЕ ПЛЕТАЧ 1.

2-

Седемгодишното момче 
Терий Татъл, от град Ос- 
тин, Тексас, не се интере
сува нито от коне, нито от 
ковбойски подвизи,

и много пуловери. 
л»го за непо това предсТав 
лявало играчка, а по-къс
но се превърнало в работа, 
която му донася добър при 
ход. 3|а Терий казват, че 
имал „златни ръце” и по
требителите търсят негови 
те произведения. В Остин 
твърде много се ценят по
даръците, които е израбо
тя Терий.

Оггнча 3.

Име и презиме
нито

пък за игра. Онова, което 
него интересува може би 
повече би личило на едно 
момиченце, отгоолкото на

уч-к от сснов у-ще

адрес — улиц\ , село
момче.

общинаТова момче досега 
ло няколко чифта чорапи

изпле

А


