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'БЪЛГАРСКОТО' МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Пленум на’’общинския комитет на СКС 
в-ДимитровградПриятелско иосещение на президента Тишо в ОАР и Судан

В ИНТЕРЕС НА МИРА Е НЕОБХОДИМО 

ПОСТОЯННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Да се отхвърлят 

застарелите методи на 

работа ——

★ След шридивено Посещение в Судан Президент Тишо се завърна в Кайро
★ Плодотворни разговори с Председателя Абуд в КарШум
★ Продължавал разговорише Тишо — Насър

комунисти не са правилна 
схванали своята роля, не 
са вложили максимум у си 
лия за преодоляването на 
някои трудности свързани 
с развитието на предприя
тието.

Неотдавна в Димитров
град се състоя разширен 
пленум на Общинския ко
митет, присъствуваха и се
кретарите на първичните 
организации. Пленумът се 
състоя във връзка с постано 

и задачите навлениятя 
Ш-ия пленум на ЦК на 
СКЮ и пеяия_ пленум на 
ЦК на СКС. На пленума 
присъотвуваше предредате 
ля на кадровата комисия и 
чле ннд Околийския коми
тет на СКС, другаря Бане. 
Павлевич

Да яе се подценява 
ролята на обществе
ното самоуправление
На пленума бяха най-ос

тро осъдени проявите на 
подценяване ролятя на ра
ботническото самоуправле
ние у нас от страна на ня
кои комунисти. В много 
предприятия и КОЛЕКТИВИ 
комунистите не са били до 
статъчно 
изработката на 
правилници за разпре
деление на личните дохо
ди спестяване на материа
ла, борба за произвеждане 
на нови по-качествени из
делия и пр. В доклада бя
ха разкритикувани някои 
прояви на небрежност в 
предприятията „Механик", 
„Братство” и др.

В разискванията върху 
работата на комунистите на 
село беше подчертана ог
ромната роля на комунис
тите в социалистическото 
преобразуване на нашето 
село; Покрай това, комунис 
тите на село са носители на 
идейно-политическа и кул
турна активност между на 
селението. Също така, бя
ха разкритикувани някои 
прояви на бюрократизъм, 
въздигане на себе си, не- 
търпеливост прмежду ня
кои членове на първични
те организации, занемаря- 
ване на обществените раба 
ти и задължения и прочее.

Въз основа на доклада и 
разискванията които стана 
ха бяха донесени заключе
ния за по-плодотворна ра
бота на членовете на пър
вичните организации в бъ
деще, които са в духа на 
Ш-ия пленум на ЦК на 
СКЮ.

'Доклад пред пленума по 
днесе другаря Кирил Таш
ков. В доклада нарочно е 
подчертана ролята на кому 
кистите в новите общесгве 
ни условия у нас. Покрай 
това идеологическо-полигш 
ческота съзнание на кому 
нистите постоянно трябва 
да се повдига, редовете на 
организациите още повече 
да се заздравят.

В бъдещата работа на пъ 
рвичните организации ще 
се прилагат нови методи на 
работа, защото в досегашна 
та работа тук-там се прак
тикуват застарели методи, 
Които е -превъзмогнала на 
игата социалистическа дей 
ствителност.

активни при 
новите

За успехите и недос
татъците в работата
Говорейки за дейността 

на членовете на Съюза на 
комунистите другаря Ки
рил Ташков каза:

„Оранизанията на Съю
за на комунистите в наша
та община със своята акти 
вна работа и залягане доп
ринесе за постигането на 
забележителни резултати 
на всички полета на нашия 
рбгцествен и Политически 
живот. Всички постигнати 
резултати в нашата кому
на показват, че комунисти
те от първичните орГОниза 
ции са били носители и най 
-дейни участници в борба
та за понататъшното разви 
тие на общественото самоу 
правление у нас”.

Но и покрай тези огром
ни резултати все още има 
известни недостатъци в оа 
б0татя на първичните орга 
низации на Съюза на кому 
нистите. Още има явления 
аа неразбиране на една ча 
ст от комунистите ролята 
и мястото им в новите 
условия. Идеологическо-по 
лиггичеепоото 
на комунистите е било по
стоянна грижа на Общин
ския комитет и неговите по 
мощни органи и тези наето 
яния са дали видни резул
тати. В това отношение по
добри резултати са показа
ли комунистите от града, а 
по-малко на село.

В рефепата бе изтъкна
то, че в някои организации 
на Съюза на комунистите в 
града не са могли на време 
да се разрешат, някои тех
нически въпроси, които че 
сто пъти отвличат в други 
крайности, които ,не са в 
склад с общата политика 
на Съюза на. комунистите. 
В някои организации по 

I предприятия известно число

Президентите Тито и Насър на път за Кайро

жил започнатите преди ня 
колко дни разговори с пре 
зидента Насър.

Президентът е| прекарал 
в столицата на Судан три 
дена'. През това време е во 
дил разговори с председа
теля на Върховния военен 
съвет на Судан Ибрахим А- 
буд, за които двамата висо 
ки ръководители са подли 
оали съвместно официално 
съобщение. В съобщението 
се изтъква плодотворносттп 
на разговорите и се казва, 
че такава размяна на мне
ния ще продължи и зана- 
прд и че предстои посеще 
ние на суданския председа 
тел е. Югославия.

Тридневното посещение 
на нашия президент в Су
дан е завършено при взаи
мно желание за още пО ре
шително укрепване на съ
трудничеството между две 
те страни.

На 18 февруари пресилен 
тът Тито се завъона н. Кай 
во. В палата „Кубек”, а ко 
ято сега се помещава рези
денцията на президента Ти 
то, около 18 часа бяха про 
дълзкени разговорите меж 
ду президентите Тито и На 
сър. Тези разговори са в съ 
шност продължение на не
формалните разговори, к<>и 
то двамата президенти са 
водили на няколко пъти от 
как президентът Тито при
стигна на територията на Е.

Последните вести за посе 
щението на президента Ти
то в Обединената арабска 
република и в Судан гово

рят, че президентът се е: за 
върнал от столицата на Су 
дан — Картум в Кайро, 
където веднага е продъл-

гипех в началото на 
февруари. Тези среши ста 
наха най-напред в Кайро, 
веднага след идването на 
президент^ Тито. след това 
се продължиха на Червено 
то море, където двамата 
президенти прекараха ня
колко дена. В какво е същ 

' ността на разговорите? Най 
напред разговорите засягат 
отношенията между двете 
страни, чието положително 
развитие искат двете! стра
ни, а след това и въпроси
те за сегашното развитие на 
м еждународните 
ния и въпросите за .опита 
на необвързаните страни 
след Белградската конфе
ренция.

До деня ма завръщането 
на президента в Югосла
вия ще продължат разгово 
рите и ще се извърши ба
ланс на общите становища 
по въпросите, които са би
ли предмет на разговорите.

Иначе това' е дванадесе
та среща на президентите 
Тито и Насър. Макар това 
посещение да е охарактери 
3(иран° като неофициално, 
то е удобен случай да' се 
направи размяна на мнения 
по много, засега важни въ
проси. .•

3„ нашите читатели дава 
ме и календар на посеще
нието на президента Тито в 
Обединената арабска репуб 
лика и Судан.

месец

За разговорите Тишо—Насър
К. т.Последните дни от преби 

ваването на президента Ти 
то в Обединената арабска 
република минават под зня 
ка на продължаване разго
ворите с президента на 
ОАР Насър, които започна 
ха още на 5 февруари при 
пристигането на нашия пре 
зидент в Кайро.

Както се узнава, разгово 
рите от 18 февруари вечер 

■ та са били посветени на вза 
имните отношения между 
Югославия и ОАР, но съ
що така са били обсъдени 

. и проблеми от международ 
ното естество. Особено мя
сто в тези разговори е за 
ела размяната на мнения 
по предстоящата конферен- 

за разоръжаването в

че двамата президенти са 
объждали и въпроса за рол 
ята гга пеосрързаните стра
ни на конференциЯтя в Же 
нева, тъй като тези страни 
най-искрено са заинтересо
вани за разрешаване на 
проблема за разоръжаване

Поръката на 

Бенхеда до 

президента 

Тито
отпишете».

Доколкото разговорите са 
се отнасяли до идеята на 

конференцияженевската 
да дойдат и държавните ръ 
ков одите ли на страните чле 
нки на този форум, както 
това бе предложено от Хоу 
шчов — тогава се има пред

образование Председателят на времен 
н°то алжирско правителст 
во Бешосеф Бенхеда неот 
давна прие югославския 
посланик в Тунис Милош 
Лалович, с който се е за- 
држал в приятелски разго 
вор. Председателят на вре 
метГОто алжирско прави
телство г предал на югосла 
вския посланик специално 
поръчение на временното 
алжирско правителство до 
президента Тито. При 
размяната на - чения 
по актуелните полити
чески събития алжирския 
премиер е ' ирнел станови
щето на алжирското прави 
телство по въпроса за отте 
глянето на югославския по 
сланите от Париж.

вид положителният отговор 
на президента Насър на по 
ръката на Хрушчов. Този 
отговор се тълкува като ре 
алистическо 
на обстоятелствата, при ко 
иго започва срещата в Же
нева. Тази замисъл — да 
дойдат и държавните глави 
в Женева — може да се по 
здрави — ако съществуват 
условия за единодушно осъ 
ществяване на същата, т.е. 
ако общо се работи за про
карване на път-за успеш-

преценяванеция
Женева, на която осемнаде 
сет страни отново ще се 0 
питат да намерят пътя на 
споразумението по въпроса 
за разоръжаването.

На конференцията на °- 
семнадесетте страни в Же
нева участвуват и някои не 
Обвързани страни, между 
които и Обединенатд араб
ска република; Именно за- ни преговори, а не за лро- 
това се счита за сигурно, пагандни битки. .1



2
БРАТСТВО

КАЛЕНДАР НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИ
ДЕНТА ТИТО В ОАР И СУДАН

АЛЖИРСКИЯТ ВЪПРОС

ФРЕНСКО-АЛЖИРСКИТЕ ПРЕ
ГОВОРИ ЗАВЪРШЕНИ* 1 февруари "

Презид ентът Тито с при- 
, дружяьащи го официални 
•лица тръгна с кораба „Га- 
леб”до. ОАР на кратка по- 

' чивка.
4 ФЕВРУАРИ 
Корабът Галеб пристигна

във водитена ОАР и хвър
ли котва в пристанището 
на египетския град Алексан 
дрия. Високият тост бе по
срещнат от президента на 
ОАР Гамал Абдел Насър и 
най-близките му сътрудни
ци. Топовни салюти и огро 
мна маса свят поздравиха 
стъпването на президента 
на територията На ОАР.

В следобедние часове два 
-мата ппезиденти отпътува
ха за Кайро със специален 
влак.

5 ФЕВРУАРИ
,, Посрещането в Кайро ка 
кто и по-рано твърде еьрде 
чна. Още сутрцнта президе 
дтите водиха, разговори по 
международното положе
ние в Палата на република 
та, където е резиденцията 
на президент Тито. Вечерта 
президент Тито замина на 
посещение в град Луксоо в 
Среден Египет, където пре
стоя няколко дни.

И ФЕВРУАРИ 
, Двамата президенти са се 

срещнали в Ал Гардах. .на 
“Червеното море. На яхтата 
..Хурия” те продЪлжих,а ра 
лговооите си. които започ
наха в Кайро.

11 ФЕВРУАРИ
След тридневни разгово

ри на яхтата „Хурия” пре
зидентът Тито замина за 

' Асуан със специален влак. 
< Асуан, където пристипга ве 
, черта, му устрои сърдечно 

посрещане.
12 ФЕВРУАРИ
Ден на приятна разходка 

‘ из старите тесни улици на 
стария Асуан. След това по 
сещение на старите и ново 
строящите се бентове, къде 
то ще се построи една от 
шй-големите водоцентра- 
ли. От Асуан президентът 
тръгна с речен кораб към 
храма Абу Симбел в Готзен 
Египет, център ка истдпи- 
ческите паметениии от дре 
вните времена на Египет.

15 ФЕВРУАРИ
В ранните утринни чайо

ве президентът пристигна 
на. суданска теритктоиЯ. В 
шжстанището Вади Халфа, 
на река Нил. го посгющна 
военният, гувернер, специ
алният пратеник на предсе 
лателя Ибрахим Абуд.: Със 
самолет на югославските во 
енновъздушни сили плези- 
лентьт замина за Каотум. 
столицата на Судан. На ле 
тшцстЬ Картум е бил посре 
щнат от председателя Абуд 
и високите ръководи?* лик 
ности на Судан. В Палата 
на републиката са били про 
ведени първите политичес
ки разговоои между Абуд 
и президента Тито.

16 ФЕВРУАРИ
ПредседателяТ на Върхов

военен съвет Ибра
хим Абуд е устроил офи

циална вечеря в чест на 
президента Тито. В наздра 
вицата си Абуд е изразил 
радосрТа си от срещата с 
президента Тито. изтъквай 
ки че това е нов принос към 
укрепването на дружбата 
между Судан и Югославия.

В отговор на наздравица 
та. президент Тито е заявил, 
че в интерес на мира е необ 
додимо1 постоянно Съцрудаи 
чество между необвързани
те страни. Напомяйки це- 
шенията и отзвука на Бел 
градската, конференция в 
света, президентът е изтъ
кнал. че след Белградска
та конференция са отбеля
зани значителни и надежд 
ни успехи в международ
ния живот. Накрая той е из 
тъкнал необходимост от по 
-нататъшно укрепване на о 
тношенията между Югосла
вия и Судан._______

ОЧАКВА СЕ ДА БЪДЕ ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА ОГЪНЯ И ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

подписване ще присъстве
на и подпредседателят на 
алжирското правителство

След едноседмични тай
ни преговори между под
председателя на временно
то алжирско правителство 
Крим Белкасем и френския 
министър за Алжир Луи 
Жокс почти цяла Франция
съзнава, че седемгодишна
та война, и то ие нужна за 
тях е завършена. Според 
вестник ,,Мснд” преговорни 

. | е тела на двете страни око 
нчателно са се споразумели 
около съдържанието на те 
келовете за договора по пре 
кратяване на огъня и Ал
жир и за политическото съ 
трудничество между яезави 
сим Алжир и Франция.

Счита, се, че всички тру
дности са превъзмогнати: 
членовете ид, временното у 
правление, които ще се гри 
жат за съдбата на. Алжир 
след, подписване на спора
зумението дс. референдума, 
пеце са. назначени.— става 
дума за трима французи, 
тррма. представители на вре 
медното алжирско прави
телство и за една известна 
алжирска личност” която 

трябва да председава. Дори 
се знае и името на тая лич 
ност — Абдерахман Фаоес. 
бивши сенатор и привърже 
ник на алжирското нацио
нално освободително движе 
ние, който сега се намира в 
парижкия затвор, в който » 
попаднал както се говори. 
по инструкциите на Френ
ския премиер Дебре. Оста
налите въпроси както се ка 
зва в ,,Монд” са или разре 
шени или са на път да бъ
дат решени.

Бен Бела, койт0 сега се на 
мира в арест в един 
мък в Парижка област.

за-

Политически профил

Антоан Гизенга
В разискванията на кон- 

гоанския парламент бяха 
разкрити опити Гизенга да 
бъде (отровен. Светът не
прекъснато узнава кови трв 
яожни подробности и с пра 
во е загрижен за съдбата 
на най-изразителния после 
довател на бивйгия премиер 
Лумумба, към косото също

Западна Германии от
хвърля Предложението 
“ СССР заиодобря-
вяне на отношенията

.. ... ■?.. <-•;чрез непосредствени 
разговори

Защадногерманското пра. 
витрлсгво няма да приеме 
съветската инициатива за 
подобряване на междунаро 
дните отношения чрез непо 
средствени разговори меж
ду СССР и Западна Герм.а- 
ния, нЬ ще продължи раз
мяната на мнения за,п)очна- 
ла с предаването на съвет
ския меморандум на Съюз
ната германска държава пр 
ез декември миналата го
дина.

Това решение е било взе
то на едно заседание на ге 
рманското правителство пр
еди една седмиир. Канцлер 
Аденауер е мотивирал то
ва решение с желанието на 
правителството на Западна 
Германия да избегне всяка 
крачка, която би могла да 
доведе до неразбиране със 
Запада, и До разединение, 
В Антлантическин пакт.

така се отнесоха враговете 
«а конгоанското единство.

Светът се .пита, дата след 
толкова местения на Гизен
га няма да последва зверс
ко убийство, както това ся 
случи с Лумумба.

Антоан Гизенга. някога
шният леополдвилски учи
тел има 40 години. Роден е 
и малко бедно село на пле
мето Утеняе. в Южен Кон

го. и ггьрвие знания е получил в белгийско мисионер
ско училище близо до селото му, а след това продъл
жил образованието си в мисинерско педагогическо 
училище, в което бил приет поради изключителната 

си интелигенция и -способност. , - ■
Като учител работил в Леополдвил. където, и .за

почва да се занимава с пОлиТика. Макар и еъзпиг^ник 
на белгийските мисионери, той започва да води борба 
ей освОбождениетЬ ка Конго. Тридесетгодишен обра
зувал „Цартия на африканската солидарност”, в която 
бързо влезли маса хора. крито искали Конго да бъде 
свободен.

Антоан Гиззнга

ния

V).
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В това време той не е бил в една партия с Патрис 
Лумумба, защото Лумумба е имал своя партия „Нацио

седател на първото правителство.
Лумумба.

Тези две личности се допълваха. Лумумба-отли- 
чен оратор и водач, Гизенга—чбвек на мисълта, спосо
бен да направлява работите на правителството, и да 
създава закони. ^

Когато Лумумба бе подло убит, Гизенга 
ди на поста председател на легалното

АВСТРАЛИЯ
Известният новозеланд

ски учен Мерсдьн е съоб
щил, че пшеничните произ 
ведения в Австралия имат 
висока степен радиоактив- 
нот, цо-висока от тази в Съ 
ветския съюз. Той е доба
вил, че. и в рибите които 
живеят в крайбрежните но 
ди, е забележена увеличе
на радиоактивност.

ЛИБАНОН
ЛибанОнският министър 

на правосъдието е заявил, 
че досега са арестувани 
1.200 липа за които се счи
та, че са участвували в не 
отдавнашния опит за- дър
жавен удар. Разпитът на а 
рестуваните лищ, продълж 
ава.

Женева както това е предло 
жил Хрушчов. Обяснение
то е, че Неру ще бъде зает 
с оформяване на правител- 
твото след провеждане на 
изборите, които вече са за 
почнали в Индия.

подирел
КОеТО еЪдглавччЯттте

Изгонване на Съветски 
жени оШ Албания

Както съобщава радио 
Москва, албанските власти 
са изго-кили жените на ал
банските поданици, с които 
те са се Оженили при пре 
биваването в Съветския съ
105.

САЩ

Според в , Ню Йорк Таймс’ 
разпитът на неотдавна, осво 
бодения от съветския зат
вор американски летец Пау 
ърс, който заради шпион
ски полет над те рито опя
та СССР бе свален 
ден на 10 години затвор
преди две години, продъл- Преди известно време — 
жава. Органите на амери- с'е к1язва в съобщението1 на 
канското рлзузндване ис- радио Москва — мнозина 
кат да узнаят дали е точно. са били свидетели на цзго 
че летецът е бил свален нването на съветските же
ст 20.000 метра височина с ни от Албания. Албанските Основна 
ракета. Американското ра- ръководители на кеобнкно кога & *
зузнаване иска да установи вено груб начин са разруш подпише спопа.
дали наистина СССР разпо или десетки албански сено зуменис о- Повечето наблю 
лага с тазова оръжие, за йства като сп датели считат, че подписвакоето не вярват.'че съще- ж^^е от даете и Гайки "Г° Щ<? ПОСл<даа Е 
ствува. Те от децата ид бавя^че СеДЮШа И Д°~

,1ШШ11|Ш||ШШ.................................................... ......................................N11111111111,111111111111111111,1    „  

го. насле-
______  конгоанско пра
вителство и се премести от Леополдвил в Стенливил 
зашото не признаваше леополдвилските 

В новото правителство узурпатори.

присъствена и на г.щналогодишната Белградска 
ференция на необвързаните г

и осъ-

ксн-

пГТТе Нг К0НГ° °баче гърлиха в затвора и 
Гизенга. И световната общественост е загрижела за

3аЩ0Тг Цом6е и много други може би не са 
си направили особен извод от револта на кенгоаншгте
пс™оЦ^астСвВоеГНа общес1?€н0ст -Гад зверското и

Бенхеда

ИНДИЯ
Премиерът на индийско

то правителство Неру няма 
да може да отпътува на сре 
щата на шефовете на дър
жавите и правителствата в премиер Лумумба.

М. Н. Н.

................ [1!|„|„||„|„|„„|„„„„1пй,.... .
дина Националният съвет е 
имал съветодавно право, а 
тази година ще бъде цови- 
кан Да разглежда въпроса 
за самоопределението — ра 
збира се, ако Индонезия не 
реши проблема на Ириан 
по друг път.

След като бяха 
пи „политически реформи” 
в Ириан започнаха да ни
кнат политически партии. 
В течение на няколко месе 
па са създадени седем пар- 
гии. От това три партии са 
създадени в Монакрий — 
оелскосггпанека сблтст и 
най-старото населено място 
в тази област, и три в сто- 
лицата ня Ириан, която се 
нарича Холандия!
• .-^Спчки Тези дартиц .са ° 
сновали или холандците, и 
ли хатандските. „приЯтрли” 
В оная част на Ириан, коя- 
^ държат под власт холан
^ в<%схи.

,на ,вътре!^цно^тга ,на, о 
РЩова-че е. обхваната от 
тмяитически " ' °

КАКВО СТАВА 

В ЗАПАДЕН ИРИАН
„ЦИВИЛИЗАТОРСКА

СИЯ
МИ оаботи Субандрио: „Ние и- 

маме в Иннснезия още 44 
етнически групи, 10 различ 
ни езика и около- 200 
чия.

Спорът между Индоне- 
зия и Холандия 
със Западен Ириан 
вече 12 голини. В

наРе~оащо тогава папуанци- 
Те Да бъдат отделени? Хо 
ландците твърдят и че папу 
анцните на Нова Гвинея вод 
ят потекло от 
имат

ЕЪЕ връзкч 
се води

„Ние не можем вече да тели. от които в Ириан оню 
се опитваме да постигнем ло 700.000 жиТели.

• своите цели чрез ООН, по- т> ■ _____
неже много пъта останахме ^риан„ е с М°ЧУ^
без резултата. Занапред ™миотаивисокишш- 
ние трябва да се борим със ®“^НавСЯкъ^ ^ протя- 
собствени сили — каза пре Е джунгли‘ По ^амотени 
аидент на Индонезия Сука е Лелини живе т хс-ра с 
рно на един голям митанг, в ГЪСТК "?ерни къдрави ко- 
Джогджакарта в края на си- които никога в живота 
1961 година си не са виждали холанд-

Нова Гвинея,. второ по го Там понякъде невеста
лемина, остров, в света, сега Се_^упуЕй -за ««Реки миди, е разделен^ три,часта;)3а ^ ^
паден Ириан който все “3 а убиват., . _ ( ,
още държат. ,, холандците В Западен Ириан се нами- 
цод свое,колониално,упраг- рат, големи рудни залежи, 

лекие; Папу у, австралийс- Издорите на. петрол още не 
ра к9д°ни.я и Оевероизточ- с .пресъхнали, а Н**а;И: та- 
ця, ^Гвинея. която . е под .о пиаа. които техггфра ще се 
Яекзгнртзот® на,;0<5Щ<;9о.г?е изпадават,;,Находиздата ,;на 
?*ц«Й1>а,,дод австралийско никел..и кобъл^дечемцр екс 
управлешае,. чк че жзт ад^июат от; еяир амерИ' 
а острра.шдвес качя??;;,дша^егв»., три

. живеят около 2.300.000 хи по-малки холандски пред

приятия. Покрай това се из 
следват още някои находи
ща на рудни блага. Н(о. 
развитието на Ириан (ну
жно е да се инвестират по 
големи
но затова, защото в Ириан 
съобщителната мрежа е 
слабо развита. Прокзводст. 
вото на какао се увеличава 
а приходите от смола и ня 
кои селскостопански блага 
са големи. За сега Хаг изра 
зх°лЕа минимални

сегашния 
момент той е достигнал кул 
миналия. Холандците осно 
вават своето „право” върху 
така наречената ,цивилиза-
“орскя МИСИЯ”

за- две людраси, 
много различни племе 

на и говорят много различ
ни езици, от които някои 
езици говорят само хиля
да души. Дали всяка таКа-
отгА^Т ТРЯ6ВЗ да «Форми отделна държава?”

проведе-
за „зрелост 

на примитивния снет”, такз 
че туземното 
„един ден” да

средства — особе-

население 
е способно 

Да си избере собствена по
литическа система и свое 
общество. Покрай тоВщ Те 
Пърдят че ирианските’ па- 
иуанци нямат каквато 
било етническа 
ндонезийците.

ИЗКУСТВЕН ПОЛИТИЧЕ
СКИ СИСТЕМи да 

връзка с и
суми ра 

стопанското издигане на,И- 
риан.. Според твърденията 

.офдаиалпгите кръгове в 
Холандия, тази 
лиаа годишно на 30 милио- 
.«М^дРлара. С такава сума

Щ** .да.изди
™*г т*хнооъ стопанство,?.

Тл3а да заблуди световна
та общественост. Холандия 
е създала, .разновидна. поли

вен

Първото„ ^ твърдение доги
чески се отрича от факта 
че холандците владеят Ири 
ан и няколко. Еека дреещ.не 
са направили нищо .за .на- 
2радъка • да папуаниите. 
■рТоррто^тьъвчение; лР15щес 

ч шревъд аддонезийсхи 
нт министър на външните

сума въз-

В^еч^^Р?Л*1"Тузем1«ите- 
течение на миналата го-

живот.
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Общественият на НР Сьрбняплан След окончателните резултати ет есенната сеитба

Тази година РЕКОРДНА ГОДИНА В ЗАСЯВАНЕТО НА ПШЕНИЦАсе предвиждат по-уско- 

рени темпове в стопанския развой
Селскостопанското Производство ще бъде Повишено

Никога от освобождение 
то насам у нас не са били 
засети по-големи повърхно 
спи с пшеница: огколкюто
тази
(1961 62 г.). След оконча
телно уредените сведения 
в Съюзното статистическо у 
праЕление излиза, че тази 
стопанска година ще жъ
нем около 21 мили°н 
и 400 хиляди декара, коит° 
до края на месец декември 
1961 година са били засети

шение за регрес при кутгу 
семена от високо-

ска година са засели 3 ми 
лиона и 310 хиляди декара 
с пшеница, предимно висо 
кодобивна, което е с 32°/о 
в повече отколкото минала 
та година. От друга страна 
причините лежат и в по бл 
агоприятните икономичес
ки условия за производст
во на пшеница. ИменнЬ °- 
гце през: есента у нас бе по 
вишена цената на пшеница 
та и също така бе взето ре

ване на 
добивни сортове пшеница. 
Тези две 
дошли навреме, са оказа
ли най-значително влияние 
за засяване на такива голе 

и покрай

с 29,7 на сЛо мероприятия,
стопанска година

ми повърхности: 
неблагоприятните условия.
които придържаваха есен 
ната сеитба. м. н. н.

с пшеница.
Въпреки сушата, За организирана ра 

бота на младежта 

в Босилеградско

която
беше характерна за летния 
и есенен периРд, засетите 
повърхности са с 4°/» в. пй 
вече в сравнение с 1960 го 
дина. А кОгато към това до
бавим, че само с високрдо 
бивни сортове са засети 11 
милиона и двесте хиляди 
декара, тогава успехът е по 
вече от добър, защотО а 
сравнение с миналата сто
панска ГОДИНд високодобив 
ниге сортове пшеница зае 
мат 23%> по големи повърх 
ности.

Най-голямо влияние за 
такова увеличение на засе 
тите плещи са оказали об 
ществените земеделски сто 
панства, които трзи стопан

же да се говори. Затова го1 
вори и фактът, че- общинс
ката младежка конферен
ция се състоя в началото на 
декември миналата година 
а новоизбраният комитет се 
събрал едвам на края на я 
нуари тази година — да се 
конституира, да избере пре 
дседател, секретар и оста
налите тела на комитета-

Едва ли в. началото на
февруари е обадени на ско 
лийския комитет за избра
ните делегати, чийто спи
сък. за съжаление, някъ
де бе захвърлен. Стигнало 
се до там общинският от
бор на ССРН да свика но
воизбрания общински мла 
дежки комитет да ее конс
титуира и да се пристъпи 
към работа.

За разлика на тези сла
бости на общинското ръко 
еодство, похвално е. че ня 
кои актива по селата са зна • 
чително самоинициативни. 
Обаче поради неопитност 
ръководствата не могат да 
намерят сЬорми за съдържа 
телна и всестранна дейност. 
Със самоининиативната си 
работа най-далече е отиш
ла учащата се млалеж — 
особено соеднЬшколската, 
която намира твърде инте
ресни форми за работа и 
развива широко сътруянче 
ство и извънувилишето. 
Прекрасен е примесът на 
оъ-гг-.клттичество с младежта 
от ЮНА в Босилеград, про 
велените анкети и изразите 
лно големият интерес за \г 
чястие в изтражлането на 
автомобилното дт^о ..Бпат_ 
сгво-единсТЕо". По искане 
на спетгнотпколската мла
деж НОВИЯТ обпгински ко
митет на първото си засе
дание взе решение па тър
си от околийския комитет 
ня босилегочлчачи да се ло 
■шопи тази гопиия сами па
гЬсгетИО?т — Соетгчотттч-Од
ска боитапа. Тесай голям ин 
те пое е депо н.а миняпогоди 
тините младежи бпигалиои. 
които доиееока вгтел мла
дежите отлични споменат °т 
трудовата акт-гя.

Хубяеите, прщчепи иа са 
моинигпгатива я™е говорят. 
че младежта в Босилеград
око е пяттнТеРогурзиа зо до 
бре оРГТит^дтеодн "ТТр кИ
жигот. обаче общинското 
оъке.чодетво чр винаги е по 
казало доотатд,чно Готов
ност за дейност и засилена 
енотематична Ърга.низипана
работа.

Няколко месеца вече в 
Босилеград се говори за по- 
оживенД работа с младежи
те по селата за помош от 
страна на партийните орга 
низации и местните орга
низации на ССРН. Обаче 
поеечсто от тези разговори 
остават само в протоколи
те на отделни тела. а за °- 
рганизирана и систематич
на работа ь организацията 
на Народната младеж б Бо 
силеградско все още не м°

№Г Халите на „Циле” в Димитровград

да динара, а то е 12,2 на 
сто повече от миналата го 
дина.

Планът предвижда нара
стване броя на служащи
те е обществения сектор с 
около 82.000 души или й 
6,5 на сто повече от мина- 
дата година. Увеличаване 
На производителността на 
труда в обществения сек
тор на стопанството се пре 
движда за около 6,5 на сто 
(мерено според нарастване 
то на обществения продукт 
по един работ.ещ). Очаква 
се целокупният обем на ли 
чните покупки да нарасне 
с око ли- 7 на сго, или на е- 
дин жител с около 6 на 
сто. Разходите за социални 
осигуроски, както се преце 
нява, ще се увеличат с оКо 
ло 14,2 на сто в. сравнение 
с миналата година. Това у- 
величение ще подобри со- 
пиалонто осигуряване, а 
също така ще се съгласу
ват пенсиите и инвалидите 
с разноските на живота. В о 
словните фондове на обще 
стаения урюсен ще се вло
жат около 118 милиарда 
динара, което представля
ва увеличението за 14 ми- 
'лк=рли или 13,8 на сто в Ср 
авнеяие ^ вложеният <УГ 
миналата година. За стро
еж на жилища ще се вло
жат около 66 милиарда или 
около 13 на сто повече от 
миналата година. С тези ср 
едства, както и със средст
вата от личните д°ходи на 
гражданите, ще се постро
ят около 32.000 квартири.

В тази година се очаква 
интензивно развитие на не 
развитите краища. Нарос-

Неотдавка Изпълнител
ният съвет на НРС обсъди 
проекта за тазгодишния об 
щесГЕен план на Народна 
република Сърбия и прие 
самия проект в. цялрст.

През последните дни и 
съответните отбори в Наро 
дното събрание разгледаха 
проекта и го приеха. Това 
значи, че в скоро време и 
Народното събрание ще сб 
съди и приеме плана са та 
зи голина. Макар общестЕе 
ният план официално да не 
е приет, основните му очер 
тания са известни.

Предложеният обществен 
план предвижда обществе
ното бруто производство да 
се увеличи с 15,5 на сто, 
общественото производство 
16,8 на сто, а националния 
доход 16,7 в сравнение с! 
миналата година. Взимай
ки под внимание постоянно 
то увеличение на жители
те, тази година национал
ният доход, изчислен на 
глава от населението тряб
ва да нарасне с 20,5 хиля
ди динара или с 15,8 на сто 
в сравнение с минал-та го
дина.

Производството в проми 
шленосята трябва да с на
расне 13,5 на сто, в селско 
то стопанство 29,7 ка сто. 
горското стопанство 23,1 на 
сто, строителството 9.7 на 
сто . съобщенията 13,1 на 
сто, търговията, гостилни- 
чарството и туризма 12,5 на 
сто. занаятчийството 9,1 на 
сто и в останалите стопан
ски деятелности 7.5 на сто.

Целокупните обществени 
бруто инвестиционни вло
жения в тази година ще до 
стигнат около 578 милиар-

тване на обществения пра 
дукт в Кссмет ще е по-ви
соко с 21 на сто, а в нераз 
вития райони на: Сърбия 
около 24 нт сто.

МЛАДЕЖКИ ТРУДОВИ АКЦИИ

Строеж но нови 95 юмометра от 

автомобилното шосе Братство-единство
• 30 хиляда мла

дежи ще «троят 
пътя от Парачва 

до Освпаоннца.—
© Над река Морава 

край Чуприя ще 
се построи 250- 
метров мост.

Главната тема на неотда
вна проведеното съвещание 
в Централния комитет| на 
югославската народна мла
деж е била. ^дз годишната 
трудова акция на Народната 
младеж за построяване на 
нов дял на автомобилното 
шосе „Братство-единство”.

Тази година югославска
та народна младеж ще ст
рои шосето от Парачин до 
Осипнина, разстоянието ме 
жду които' е около 95 кило 
метра. Сгг месец април, ко- 
гато ще започнат работите, 
до края па месец ноември 
31.000 младежи и девойки, 
обхванати в 264 бригади и 
в. 15 младежки станове кр
ай автомобилното шосе, ще 
трябва да изкопаят над два 
милиона кубически метра 
пръст, да вградят също тол 
кова строителни материали 
в дигите. Също така ще се 
построят 13 бетонни моето 
ве с дължина над пет мет
ра, 18 надлези за премина
ване през авТопътя и пет 
помощни връзки за по-г°ля 
ма бързина.

Най-голям обект на тази 
част на шосето ще бъде 250 
метровият мост над река 
Велика Морава при град 
Чуприя, в който ще бъдат

".....гт ... г::
-ейг,-;тт-г .'ст,

. ■ ■ ‘

След земетресението е Макарска

Над четири хиляди разрушени 

жилища Много обекти у нас са дело на младите

вградени над 4.500 кубиче
ски метра бетон.

Както предишните годи
ни, и тази година на шосе
то ще бъдат организирани 
най-разнообразни 
на обществена

Вече се предвижда ггровеж 
дяне на редица курсове, 
жива куллурно-забавна дей 
ност и редица семинари, ко 
ито ще подготовят младе
жите за различни специал
ности-

След незапомнените земе 
тресения в Мадарско при- 
морие животът започва да 
се нормализира. Население 
то, което почти цял месец 
се намираше в различните 
градове и райони, незасег
нати от тази стихия, се е 
върнал0 и започва да рабо 
Ти за разчистване на разру 
щенията. Преда десетина 
дни около 15.000 ученици 
започнаха да отиват на учи 
лшцс след едномесечна при 
нудителна ваканция.

Все пак разрушенията са 
големи и много семейства 
са останали без свои жили 
ща. Според преценкатя на 
комисията за проучаваие 
на разрушенията в Макар- 
ско приморие от земетресе 
нйето са страдали и са не
годни за обитаване 4.146

жилища. Това значи, че о- 
коло 16.900 жители ог пос
традалите райони ще Тряб
ва да се сместят в общежи 
тия. Общинските народни 
отбори на пострадалите об
щини: Макарска, Върго- 
рац, ИмотскС', Опузек са 
предприели мерки за спеш 
но построяване на общежи 
тия, в които ще се настан
ят угрозените лица. Счита 
се, че тези общежития ще 
бъдат завършени за 4-6 ме 
сеца.

форми
активност.

Може да се очаква, че
с.дед иргрЪрргерото констиТн 
ипане конн.ят общински ко 
ДДТРТ 1Г неговите 6 КОМИТНИ 
ше ое заложат дя остоянят
ттеееглитщтте слабости в оР- 
гакизятгчята на Народната 
младеж.

Доброволна акция за разни- 

сШване па снега
Трудовата акция трая е- 

дин ден. Взеха участие о- 
коло 100 души—мъже, же
ни и младежи. Пътят от Бр 
силеград до Долна Лисина 
са разчистили босилеград- 
чани и лисинчаии. Лошото 
време и дълбокия сняг бя
ха заставили снабдяването 
на селата си продоволстве
ни стоки. Тази трудова ак
ция спомогна, нормализира 
нето на съобщенията. Пър 
вият рейс от Босилеград за 
Владачин хан тръгна на. 12 
фебруари тази година.

Дълбокият сняг който па 
дна тази зима в Босилегра 
дско напълно прекъсна дръ 
зките на Босилеград с око
лните села и останалите се 
ла и градове в страната. Ое 
баче, населението още вед 
нДга предприе- енергични 
мерки за разчистването му 
Жителите на Долна Лиси
ца не помнят такъв дъл
бок сняг. за последните 10 
години. Щом времето по- 
стихна лисинчаки масово

излязоха на трудова акция 
за разчистване на пътя, ко 
йто вода от Босилеград за 
Владачин хай и минава пр 
ез Долна Лисина. Акцията 
се провеждаше под ръково 
дство на местната организа 
ция на Социалистическия 
съюз в съдействие на акти 
ва на Народната младеж и 
останалите мафвр-полити- 
чески организации в село-ч

М: Н.

Може би 
не оте знали
— Средната- температура 

в Забърдие през януари е 
3,3 Ц, а температурата през 
юли е 17,4Ц. Средната годи 
шна температура в Забър
дие е 5,7Ц.! ТО.

I.'



БРАТСТВО4

Избори в Партийните аршнизации в БосилеградБЕЛЕЖКИ ОТ ЕДНО СЪБРАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛТЕ

Провеждане в дело решенията на 

Третия пленум на СКЮкитиш АВТ1БУС
На 30 януари тази година 

в Божица се състоят събра 
ние на избирателите, на но 
■ето мафво присъствуваха 
всички божичани за да об 
съдят плана за работа през 
тази година. Местният от
бор в. съдействие с 'остана
лите масоЕО-полиТически ор 
ганизацшг е изработил пл
ан за работа през настояща 
та година. Според плана, 
през настоящата година в 
Божица трябва да се завър 
ши новата училищна сгра
да. За тази цел, покрай при 
готвените строители мате
риали ще бъдат направени 
50.000 тухли, ще се сбезпе 
чат дърва за печеното им. 
Също така, за нуждиТе на 
съвременното обучение ще 
бъде докаран буков матери 
ал за нови чинове. Голяма 
част от тези строителни ма 
териали ще бъде взета от 
водноелектрическата цен
трала „Власина”.

За разрешаването на ква 
ртирния въпрос за просвет 
нлте работници край учили 
щето в Божица ще се пос
троят отделения за подобре 
нието на жилищните усло
вия. На събранието се взе 
решение да се поправят ме 
ждумахленските пътища и 
мостовете в Божица, за да 
се подобрят съобщенията. 
На събранието е прието ггр 
едложението всички божи
чани да дадат по четири 
трудодни за благоустрой
ството на селото. Членове
те на Общинския отбор да
доха отговори и обяснения 
лред избирателите по много 
актуални въпроси.

Някои ют тях са предпочи
тали личните си интереси 
пред обществените. Между 
другите беше предложено 
малките строители предри 
ятия да се фузират в едно 
икономически силно пред
приятие с модерни строите 
лни съоръжения.

на Третия пленум на ЦК 
СКЮ и Петия пленум на 
ПК СКС.

на служители от админист 
ранията. От друга сг- 
рана се пристъпва към об 
стойна и зрелоподготвите 
лна работа с кандидатите 
за приемане в СКЮ.

С провеждането решени
ята ня Третия пленум в де 
ло партийните организации 
в Босилеградско разгръщат 
съдържателна сбществено- 
политическа и организаци 
онна дейност и стават по- 
подготесни за изпълнение 
на поставените и предстоя 
щи задачи в социалистиче 
ского изграждане.

Според плана на обшил 
комитет на Съюза на 

в Босилеград

За фузиране па 

малкише строител
ни йредйрияатие

ския
комунистите 
изборите в партийните ор
ганизации трябва да сс пр 
оЕедат до края нА този ме- 

В повечето партийни 
организации се избират са
мо секретари и заместник 
-секретари, я само партой- 

организаиии в> Босиле 
град. Долна Любата и Дои 

ТълминР избират и сек 
цетлриати. Също така се и 
сбират и делегати са об
щинска конференция на 
6 члена се избирР един до 
легат. При това се воли см 
етка всяка партийна орг.ъ- 
низация на има поне един

С подготвителните събра 
ния на партийните органи 
зации за избори и с разра- 

материалите '°т 
ЦК

сецнарният лекар не предприе 
никакви мерки за спречава

ботване
Третия пленум 
СКЮ рабстатя на паргийн 
ите организации праг’ пое 
ледните месеци бе особено 
засилена. Разгръщането на 

политическа

От тази ка

щгге

НО пледотвбрна 
дейност в комуната д°веде 
до мобилизация на извънп 
артийните в политическата 
и обществена работа. Това 
се вижда и от факта, че 
на подготвителните събра
ния на партийните органи 
зании и на разработването 
материалите от Третия пле 
нум птжсъствуваха голям 
брой безпартийни, 
повече, отколкото 
и да било по-рано. Нека. пЬ 
сочим хубавите примери в 
това отношение в селата 
Белут и Бранковпи, където 
броят на активно—-ггрисъс 
твув-аздиТе безпартийни го 
аясляни наистина е завиден 
Те даваха добри пвелложе 
ния за разрешаването на 
обществени и местни ттт>°б

М. Присойски

делегат.
Характерно е да с.е отбе 

лежи, че за разлика от по 
-рано в отчетните доклади 
на ръководствата на парти 
йните организации п°-мал 
ко се говори за въшян°по 
.тштически въпроси, а пове 
че за проблемите в. селото,
предприятието, заведение
то и участието на комунис 
тиет в разрешаването на те 

проблеми. Особено се ня 
стоява всяка организация.

Изборна 

конференция 

в Гоили Дол

много
когаГо

На 23 януари тази годи
на в Топли дол се състоя 

отчетно-изборна
Училището в Божица

годишна 
конференция на Съюза на 
комунистите. Доклад за до
сегашната работа на първи

фузия биха имали полза и 
самите работници, а предпр 
иятието икономически още 
повече би укрепнало.

На събранието бяха раз
гледани още някои предло 
жения и сюгжестии на из
бирателите от Божица-

Владимир ХАРИЗАНСВ

нето на заразните, болести 
които тфичиниха огромни 
материални щети на населе 
нието.

Майсторите-зидари кри
тикуваха някои неправил
ност в работата на своите 
другото; беше предложено

зи
леми. я на места констт>ук- 
тттнно критикуваха. Броят 
на безпартийните на избо
рните гъбпанття- епн повече 
се увеличи. Затога поедпр 
иетнте задачи от стцз.на на 
КОМУНИСТИТЕ- ттрес предстоя 
тчия пнгжед с пс-голям го 
ТОвнооП <);- възприемат от 
сгряна ка 
защетг) и те участвуваха, в 
усвояването им.

чната организация поднесе 
другаря Цветан Андонов. 
В доклада са изтъкнати ус 
пехиТе и слабостите в рабо 
тата на организацията. В бъ 
деще особено Енимание ще 
се посвети на образуването

нейната цялостна работа и 
работата на членовете поот 
делно да се съгледат, в све 

поставлениятатлината на

Голям иншерес па избирателите към 

локални проблеми
\

и нацътствуванего на младе 
жкия актив в селото който 
ще се <ф°рмира тези дни 
всред работническата мла
деж от работилница за из
работка на персийски кили 
ми. Новообразуваното стро 
иТелнО предприятие „Вла
стта" със рамостоятелка 
първична организация на 
Съюза на комунистите от
крива ноео поле за работа 
на младиТе комунисти, чие 
то влияние трябва да се по 
чувствува в хода на пред
приятието.

Първичната организация 
на Съюза на комунистите в 
Топли дол е оказвала по
мощ на останалите масовво 
-политически оргнизации в 
селото. За нов организаци
онен секретар е избран др 
утаря Влада Стоянов, упра 
виТел на земеделската коо
перация в селото.

безпартийните,

Належагц проблем в Бо- Тези по етлаТа в Бо_ 
жила е реисът. Рейсовата силеградска община се уст
линия Б жиа ди ройват събрания на избира
чин хан тряоваше да сеог ^ на тези събрания 
крие още през ноеври мина с вземат важни решения 
лата година, от страна на П(>нататъшната благ°ус- 
транОпортно • предприятие ЙСТвена дейност на села
-Весна Кобила , но това до ^ събранията посветиха 
днес не е осъществено^ Обе внимание на въпро
щанието на „Весна кобила ^ ^ разпределението на
си обстана с мо обещ местното самооблагане, из- 
ние... Поставя се въпр . биранего на нови отборни- 
защо не се потърсят услуги ^ в меСТНИТе отбори и за- 
те на някое друго транспор веждане на служба за за-
тно предприятие: яокщиТа на горите и запазване На 10 и 11 този месец я подавателите беше извърш 
та, ко >>ь на земеделските.кулТури от Димитровград се състоя се- ен обмен на опит в просве
® гг? Този въггоос ЕРеДи' минар за преподаватели от тно-пецагогическата дейно-
бещание о си. пр Селяните от Любатски Долните класове който бе ст. На семинара присъству
не търпи отлагане трябвало район решиха местното са- ще организиран от Педаго вяха около 
би да се намери положител мсоблагане В' трудодни да гическия завод от Ниш. На работници. На края с участ 
но решение защо,то, божича бъде по 8 дни за всеки ра- семинара бяха изнесени ле вуващите в семинара беше 
ни пътуват постоянно. ботоспособек член за семей кшш из областта на естес проведена анкета, колго не

ство. возванието и общество знз двусмислено подчерта огро
Друг належащ гъпрос в В Горна Любата местното нието мнат,а нужда от семинари Що се отнася до поиема

Божшха представлява вете самооблагане ще е парично ПрисъствуващиГе на се- и по общотехническо обра- чето на нови
ринарната служба. През та и по този начин ще се ус минара с внимание просле- зованз№, музикално възпи СКЮ критерият 
ринари к кори строежа на новата у- диха изнесените предава- ^ ттгРн.
зи есен над две трети оТ св чилищна сграда, която е не ния и взеха живо, участие в ние’ из0®Раз:1'гтелно изку мд ‘ _ _
инете в Божица измряха от обходима на населението от разискванията по същите. сггно и някои други предме дителнит б " ° ггроИР^
различни болести, а вехери този район. Покрай това, между пре то Р. Т. тшт и селитра п~м5 Вл Харкзапов
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По следите на Народната революция

горите в Восшгеградско са 
деградирани с около 70%. 
За поддържането на служ 
бата за защита на горите 
избирателите са решили О 
бщината да въведе допълни 
телен данък за подпомага
нето на тази служба.

Събранията са констатира 
ли, че горите в Босилеград 
ско са унищожени значите 
лно и че набелязаните ме- 

ще действуват

В повечето партийни от» 
ганизапии се пристъпи към 
гтоочежняче ка дело реше- 
ният„ на Третия пленум по 
организационните кътгсоси. 
Някои организации ттоиСТъ 
пиха към освобождаване ст 
неактивните членове, коиг„ 
представляват обременява
не на организациите и чат 
рудняват работят., им. И в 
това отчяттечие партийните, 
организации показаха лост 
атъчко тактичност — да пр
ИСТЪтт.нТ юьм 
на очели ч.ттеноче, котето със 
своите качества могат 
бъчот от.ггичхги чттеноч е на 
С.СРН или Народната млй- 
деж. но за комунисти: оше 
,ге са достатъчно изграде
ни.

роприятия 
благоприятно за възвърща- 
нето на горите. Решено е Да 
се продължи със залесява
не на нови площи, защото 
според груби А.С.изчисления

СЕМИНАР ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
В ДИМИТРОВГРАД

иг.к.дюччаче

тта

40 просветни

членове в 
е пови- 

впи

дина всички партизани от 
стая № 14 бяха закарани 
в, стая № 12. По т°я начин 
в тая сгая се намираха 146 
партизани. В тая стая се на 
прави план за бягство от ла 
гера. Според тоя план на 8 
февруари трябваше да се 
направи нападение на часо 
воите, да се отворят всички 
стаи на лагера, за да могат 
всички да .избягат. Комен
дант на затворенните беше 
Бранко Бегович, студент от 
Загреб, когото германците 
считаха за свой човек. Нг 
12 февруари около 11 часа 
влезе в стая № 12 готвачът

БЯГСТВО ОТ нишкия 

КОНЦЛАГЕР
ба. Всеки арестант получа 
ваше по сто грама хляб от 
царевично брашно и смес 
от млени шикалки и два 
пъти чорба от картофи. Вся 
ка вечер някои от затворени 
ците бяха извеждани пред 
оградата и разстрелвани, 
за да се поддържа постоя
нен страх сред затворници
те. Пред всеки разстрел име 
ната на ония, които трябва 
ше да се разстрелят, се 
съобщаваха три дни по-ра
но. Разстрелването става
ше на Бубан. На това мяс 
то от 1941—1944 година бя 
ха разстреляни над хиляда 
мъже жени, деца. Такова 
състояние в лагера трудно 
можеше да се понася. Зато 
ва бяха подготвявани бягст 
ва. Пленените партизани бя 
ха инипиатори за една та
кава акция. Те бяха затво 
рени в стаите № 12 и 14 та 
ка наречени „стаи на смър 
тта”. През януари 1942 го-

В началото ня 1942 годи- 
фащистина германските 

предприеха сериозни мер-' 
ки за унищожение на наро 
дноосво(5одителното движе-

тоя край на Сърбия.ние в
Започнаха арести на видни 
комунисти и евреи. Аресту 
ването значително се увели 
чи. В тези 
страна се започна с отваря 
нето на лагери, в ь-оиТО до
веждаха хората, които тук 
чакаха своята смърт. Такъв 
лагер бе създаден и в Ниш 
през юни 1941 г°динт. В Ка 
валерийските казарми 
[Червен кръст бяха доведе
ни евреи, след тева цигани, 
ягаци и бории от партозан

дни из цяла'га
вреин,

хляба и при това 
затворниците: предвидени- - 
те за разстрел ще разстрел 
ят утре. Общата гробница 
вече копаят.

При редовната разходка 
из ДЕора, затворниците забе 
лязаха един циганин 
разговаря с германски вой
ник. Това загрижи затвор
ниците, защото мислеха, че 
планът за бягството е от
крит. Тогава Бегович

за да раздели 
каза на

на

как
{• азетрел на сръбски патрИ;>Ткзайки да изпълнят 

план така какго се бяха 
говорили. Опитът да се 
лезе на капията беше 
етен от силна стрелба. При

ва някои извикал __ на
«■елените мфжи!” ЗатаС! 
ШЩете ^Ргаали с тчмг Г^

ските отряди.
Животът в лагер3 беше 

твърде тежък. Всеки човек 
дсведен в лагера, първо бе 
ше подложен на побой до у 
мъртяване, а след 
хвърляха на лед, за да се 
събуди. Храната беше сла-

при Бубан
до Шрчета

телената ограла ^авали на 
ооу нали а сто^ ’

ВД Усшт™
Свъ^™," Озренския и

своя
ед бягството стана комисар
на една рота от Озренскй
отряд.

12 февруари 1942 годия* 
е само- еднй Страница от б° 
Рбата на Ниш и Нишка 
лия през време на терма" 
по-фашистката окупация-

дал
знак за нападение и сам хв 
анал двама войници. При
мерът на Бегович последва 
ха и други затворници, бър

пад
това г°

I
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ПАРТИЙНО
СЪБРАНИЕ

!но Чукорииа
МЛАДЕЖИТЕ И ДИМИШ В ЗИМНИТЕ ДНИI ИЗ РАБОТНИЧЕСКОТО

ДВИЖЕНИЕ
I|

можкРто. Беше дадено на 
! разположение псмещениетЬ 

на физкултурния салон. У- 
с трой е а ни са танцови заба
ви и то три пъТц през сед
мицата. Не запитайте кой
то искате посетител, дали е 1 * 
доволен от тях. Всеки ше 
оттоЕори отрицателно. При 
чината —. танцовите прили
чаха на сбирщшт, защото- =. 
липсваха каквкто и та би
ли елементи на културнсст.

11
-;йк. ?8Я9гН* ТД

' о; Ш

™«'__
Къщата на Ла- 
зар Кочович в

Е

■5ИшШ «4
■;",

ЩЩе -наведем само един пр 
имер- Музиката започва да 
свири таите. Десетина дво
йки се

... която се състоя
движат в ритъма. _ 

Но изведнъж, фез да про- = 
менят такта, започва да се В квартирата на Лазар Кочович — улица Тургекен 

№14 се състоя едно- важно съвещание на Покрайнини
свири някоя народна песен 
или Хоро. Да играеш танго, _ 
когато ти се свири хоро!? I ския комитет на КПЮ за Сърбия в краяна февруари

- 1941 'година.. На това съвещание трябеаше да се напра 
ви анализ за дейността на Партията след V национ
ална конференция. По това време в- надвечерието на 
войната активността на Партията в. страната бе твър

А музикантите наплашат 
вход, а ние сме дошли да се 
забавляваме. Преставаме 
да играем и напускаме заба 
вата недоволни.

Ето нашата активност! 
Нашите успехи, които на 
края ще величаем.

Дали достатъчно е използват: и тсй?
Изминаха дните от 

та ваканция и вече 
да се даде равносметка за. 
активоостТа на младежите 
в Димитровград. Тази годи 
на гражданите очакваха с 
нетърпение-- завръщането на 
студентите и разпускането 
нЗ учениците надявайки се 
на богат и разнообразен ку 
лТурно-звбаани живот. Оба 
че, остана само голата наде 
жда.

Склонни сме винаги да пр:

зимна
може

въпроса. За това говори на 
шата активност през зимна 
та ваканция.

Да си поставим въпрос: 
какдо постигнахме през зим 
ната ваканция, какво пред 
приехме в областта на кул
турата и забавата.

Почти НИЩО! Причини
те?—Да ги потърсим у нас 
самите, у ръководствата ни.

Но тоя път ст страна на 
Общинския отбор беше на
правено дори повече от въз

ехвърлим вината на друго, 
което в момента не може да 
се приеме за истина. Ние 
ще критикуваме, че нямаме 
помещения, чо не съществу 
ват условия и не може да 
се работи. Склонни сме на 
края на годината в отчетни 
те доклади да величаем ус 
пг.хите и да напомним, че 
успехът би бил пс-голям, 
ако имахме благоприятни у 
еловия.. Тоя път ше се из
лъжем. ако така поставим

де оживена.
Съвещанието което стана На Чукарица се смят« 

за едно от най-важните в навечерието на войната, 
обаче за него това не може да се каже — не е останал 
протокол и дори не се знае и точната дата на прове
ждането му. За това съЕешание може да се приказва 
само въз сонора на изказнанията от страна на участ 
ниците и от един Полицейски доклад намерен по- къ
сно.

Сега къде да търсим при 
чините. Да ли в условията, 
помещенията или...? _

А съществуваха различ- 1 
ни видове на работа. Ви- щ 
сокоговорителите немееха. “ 
Нямаше ли кой да се заеме 
с организиране на емисии. = 
Защо не се устроят весели — 
програми за гражданството.

Според досегашните данни на съвещанието са при 
съствували: генералният секретар на Партията друга
ря Тцто и членовете на ЦКкоито по това време пребивп 

Белград- Алекс!андар Ранкович, Светозар Ву- 
кманович-Темпо, Спасения-Цана Бабович, Миялко То- 
дорович, Коча ПопОвич, Джуро Стругар, Милош Ми- 

Съществуват безброй еъ ц нич,,МилошМатиеЕич, Давид Паич, Вукица Митрр- 
зможяости и начини да се § БИч‘ Желимир Джурич. Преполага се, че ня това съве 
активират младежите. Но | щание са присъсгвували ок оло 40-50 другариидру- 
кой трябва да бъде основ- “ 
ния двигател? Да ли ръко
водството, което- не пред-

наха в

В БОСИЛЕГРАДСКО

НОВИ ОРЕХОВИ НАСАЖДЕНИЯ гарки.
На това партийно съвещание през февруари сек

ретарите на окръжните комитети поднесоха доклади, 
а след това говори другаря Тито. Той се застъпваше за 
разширяване на политическата работа всред масите и 
Мобилизация на същите в Народния фронт.

Разискванията продължиха през цялата нощ. 
Някои смятат, че на това съвещание е присъстну- 

И сетне да не прехвърля В Еал и Васил Иванов, к°йто по тОЕ|а време е бил член 
ме вината на никого, че не 1 ня местния комитет на КПС за Белград. Обаче, това 

. знаем да живеем свой мла- | не може да се потвърди сигурно, защото на Чукари- 
дежки живо,г. да не скър- = ца е проведено още едно съвещание на 29 март съща- 
бим по минали' дни, защо, = та родина. Петруша Кочович, сестрата,на Лазар Кочо- 
то вината е наша, а не чуж | вичутв. (чйяТб квратира се състоя февруарското съве- 
да. И да се надявяме. че у | щание си спомня за Васил Иванов-Циле, знае подроб- 
чащата се младеж заедно с = но 31а неговата дейност през 1941 гцодика, ебаче не мо 
работничегеата младеж в ид Щ же се със сигурност да каже на кое съвещание е при 
ните дни развият своя ак- § съствувал. Тя си спомня, че на съвещанието, на което 
тиг.ност, която ще заличи Ц прйгъствув1а Циле, е бил и другаря Тито. Тъй като 
небрежното на студенския 1 ма никакви други документи от това съвещание, може 
съкз през време на зимна- = да се предполага, че Циле е присъствувал на едно от 
та Ваканция. = тия две Еажни съвещания, коиТо. се състояха през фе-

С. Н. | Еруари и март 1941 година.

:В перспективния план за 
стопанското развитие на Бо 
силеградската комуна едно 
от централните места зае
мат ореховите насаждениея 
от 1.800 хектара. Първата 
част от капиталовложения

та за 250 хектара орехови 
насаждения в износ ст 
28.497.000 динара е отпусна 
та и дадена на разположени
е на общината. Спсменатата
сума се отнася до първото 
засаждане на -2.500 ореха

и тяхното подържане до 
1967 година.

През първите седмици от 
януари тази година подгот
вено е за засаждане прос
транство от 10 хектара, а 
през пролетта и до есента 
ще бъде осъществен целия 
план от първият етап. Пре 
движда се първата част ст 
насажденията да обхване1 
пространството източно от 
Босилеград — селата Гру- 
инни, Извор, Белут все до 
землището на село Ресен. 
Освен засаждането с орехи 
това пространство ще бъде 
г.аез-то с високодобиЕни фу
ражни треви — мелолотус, 
френски люл, звездан, еспа 
реета, ежоЕица и други.

Според плана за ссъщест 
вяването на заплануваните 
капиталовложения орехо
вите насаждения трябва да 
се направят за пет години, 
а средствата за поддържа
не на тези насаждения ще 
бъдат използвани в се до 
1970 година.

прие почти нищо да заинте 
ресува младежите и да ги 
организира, или пък самите 
младежи, които пасивно се 
отнасят към есичко.

Събрание на стрелците при 

гимназията в Димитровград
Неотдавна в Димитров

градската гимназия се със
тоя конференция на дру
жеството на .стрелците. На 
конференцията бяха разгле 
дани успехите и неуспехи
те на дружеството Ьт фор 
мирането му до днес. Ма
кар, че дружеството на стр 
алците. е формирано- още 
пре^ 1959 година, то не е 
показало почти никаква а- 
ктивност. През тази година 
ое отпочна със системати
ческа работа и вече първи 
те резултати са охрабрява- 
щи. Дружеството на стрел
ците взе участие на някол
ко състезания и показа до
бри резултати. Така на със 
тезакието по спОрг на стрел 
ба в Ниш един от среднощ 
колците и един представи
тел на селската младеж от 
Димитровградско получиха 
Награди за добрите резулта 
ти, крито постигнаха.

Между другите дебри ре 
зултати постигнаха и след
ните членове на дружество 
то на стрелците при гимна
зията: Кирил Радев, Геор
ги Гесргиез, Спас Петров, 
Пре драг Николич и Вели-* 
мир Пейчев.

За този спррт между уче 
нициТе владее живо интере 
сование. Трябва само да се 
създадат пс-добри условия 
за работа. Сегашният инве
нтар (пушки и др.) е недо
статъчен и занапред ще тря 
бва чувствително да се уве 
личи.

ня-

В Завода за социално оенгуряваие

Когато съвестта ни напусне • • •
А случаите могат да бъ

дат разноБидни. Едни при 
видно се делят от своите ро 
дители докато получат пра 
во на детски добавки и по 

заедно с тях, 
други вземат в града квар 
тира, която никога не наве 
стяваг, трети не обаждат за 
купения имат...

А съвестта, 
нещо в човека глъхне пред 
алчността му.

С бележката само искаме 
да зазвъним пред вратата 
на съвестта на ония друга 
ри, които се опитват да пр 
нпиват своята съвест и я 
залъгват с, добавъчни, н)а 
които нямат законно право.

С. Н.

'Случва се, съвестта, тази 
най-ценна особеност на чо 
века да ни напусне 
потънем в безброй грешки.

,3а силата и значението на 
грешките ще кажат везни
те на закона. Но..

Но, обикновено’ се, загпоч 
ва с тази дама, когато се 
намеква за 
случки.

Т°я път надникнахме в 
документите на Завода за со 
циални грижи.

Получени са няколко ано 
нимни писма.

„Другаря А., работник в 
„Свобода” вече с г°дини по 
лава имота па своя баща. И 
мегшт! с)е води под името 
на баща му, макар че пет- 
шест години с болен. Прах 
тически другаря А. обрабо 
тва имота, а покрай това ре 
довио получава детски до
бавъчни”.

Коментар не е нужен. Са’ 
мо да се подчертае — неза 
конно ползване на обществ 
е ни блага и нанасяне мате 
риална в-реда на общност
та. А съвестта? Да предосТа 
вим иа другаря да се зами
сли...

Или:
„Другаря Г. -от село Раде 

йна получава детски добав 
ъчни, а ползва имота на ба 
ща си.. Време е да се объ
рне внимание и да се пове
де сметка за постъпките на 
другаря Г. До кога ще се 
ползват незаконно общест
вените блага?...

Да не наброяваме подоб
ните случаи. Явно е, че не
законно се използват обще 
стаените средства.

и да
Л.Предраг Николич

\ сле живеятнежелателниМладежки активи без председател
най-цен°г0

леда Социалистическия съ
юз и останалите масов о-по 
литически организации в се 
лото.
младехеият актив в Долна 
Лисина да си избере пред
седател.

ти липсват. Защо? — Съв 
сем е ясно. щом като няма 
дейно ръководство, което 
да направлявал работата 
на актива, какво можем да 
очакваме?

Младежите от Долна Ли 
сина все пак Еземат учас
тие в а гащите, които просо

Младежкият актив в се
ло Долна Лисина още ст се 

годинаггтември миналата 
няма председател. Предсе- 
детадЯ на актива следва в 
Белград и организацията 
е остнЗла без ръководство. 
Но и покрай това младеж 
кияг. актив не оелаби рабо 
тата си. Членовете на ръко 
водстеото и по-нататък ос- 
ават пасивни — не пристъ 
нат към избор на нов младе

Смятам, че е вроме
АКТИВНА РАБОТА 

НА ССРН
През месец януари тази 

година в Босилеград се ус
троиха редица сказки за 
рблятаИ значението на ме 
СТниТе организации на Со
циалистическия съюз В' 
обществено-политическия и 
културен живот на комуна 
(та. В Горна и Долна Люба 
та са устроени беседи на 
теми: „Икономическото’ ра
звитие , на нашата страна”, 
„Общественото самоуправ
ление у нас”, „Ролята и зн 
аучниетта на гориТе в наше 
то СТс-пансТво” !<""■

*В челата Го;-.га Любата, 
Мусул, и Барйе са устрой
вани сказки из областта на 
земеделското производство, 
и по-нататъшцото му подо
брение.

Б. Костадшюв

Бреговете на моретата са най- 

гъсто населени
Долна Лисина
Акция за йоВра ека на 

кооперативния дом
жки ръководител.

В навечерието на държав 
ни и народни празници мл 
адежите подпомогнати од 
просветните работници в 
селото подготвиха скромни 
програми, с ксито отбележ 
иха тези празници. Младе 
жите от Долна Лисина по
казаха примерно пожертв
увание при рвзчлогването 
на снега, кОйто беше пара 
лизирал напълно съобще
нията между Долна Лиси- 
на и Босилеград.

ра живеят средно по 17,7 
жители на квадратен кило
метър, ца разстояние 500— 
1000 километра — 13,5 ли
ца, на 1500 км. — по 10 ли 
ца и на. по-далечно раз стоя 
ние от морето—само- по 4,1 
жители на квадратен кило 
метър.

Най-гъсто населени са о- 
ния области в света, цоита 
се намират край бреговете 
на моретата и океаните. В 
крайбрежния пояс, широк 
около 50 километра, сред
но са населени. 43,1 лица на 
един квадратен километър. 
В районите, ксито са отда
лечени от морския бряг 50 
до 200 километра живея1' 
средно по 22,6 жители на 
квадратен километър, а ко 
то се увеличава, толкова 
лксито разстоянието от море 
по-малко жители се настан 
яват на квадратен киломе
тър. Така например в райо
ните, които са отдалечени 
вт морето 200-500 километ-

Неотдавна в Долна Лиси
на се състоя конференция 
на ССРН. На конференция 
та бяха разгледани някои 
пктуални въпроси из жи
вота на селото. Разгледаха 
се и успехите и посТижени 
ята на ССРН през изтекла 
Та година. Взе се решени- 
е чрез местно самооблага
не долнолисинчани да из
вършат поправка на коопе
ративния дом, на училищ
ната сграда и на междасел 
ските пътища.

Всички членове на ССРН 
единодушно приеха тези 
предложения.

*ИГ|
Земеделските производи

тели показах* огромен итгге 
рее'към сказките и с т*зи 
практика и занапред тряб
ва да се продължи.

В плаца за работа младе 
жкият актив в Долгга Лиси 
на е предвидял и работа на 
идезл о гичесх^о-полипичеРко 
т» поле, обаче — резулта- в. к.у «А. 0> •
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ЕДНА МЛАДЕЖКА ВЕЧЕР КООПЕРАТИВЕН САЛОН ЗА ДОБИТЪК
'Днес той е тояяова злпу 

снз-т, дори и не придич* ка 
културен дом. Земеделска» 
па кооперация е Долна Ли
сица при откуп на едър- 
и дребен добит» к използва 
салона на кулурния дом за 
смесгване на добитъка, ко 
йто остава в него често пъ~ 

по няколко дни. В к« 
1 стаите миналата е- 

квартмруваха миньори, 
оставих® след себе

Между всички села в Бо 
силефадскН ДолнА Лисж- 
на може би има най-г°лям 
и модерен 
дом. Ако човек съди по въ 
ншния му идглед, получавя 
впечатление, че това е най- 
хубавият кооперативен дом 
в Бссилаградската община. 
За неговото построяване се 
ляните от Долна Лисина 
вложиха големи ТРУДОВ У 
сшгия. Стрсеха го с голяма 
любов зашето се надяваха, 
че ще служи за нуждите на 
нашето сел°. С построява
нето' му се разреши един 
твърде акутен проблем на 
Долна Лисина — помества
нето на продавнината и ма 
гзините нд земеделската ко 
операция. В хубавия и про 
сторен хол на кооператив
ния дом се устройват раз
лични представления, вече 
ринки и танцови сабаяи, до 
ри и събори когао е лРшю 
времето.

Обаче, всичко т°вя беше 
за късо време...

ят. по напразно отлетяла 
млаяост.”

кръшно хоро). Виждаш ли 
цата, засмени как В' стъпки 
те на хорото отминават кр 
ай тебе и чувствуваш как 
нещо те потапя в неволна 
мечтателнсст. Една младеж 
ка вечер Йдна ют бройни
те вечери, в коИго младе
жите от Мъзгош знаят да 
се забавляват, да нескърб

Нощта бавно се стичаше 
от навъсените върхове на 
Видлич, обтьрщаше хълми 
щата и къщите,н® Мъзгош, 
който погледа в мрака с 
бледожълТи прозорчета в 
нощта. Приятна тишина за 
цари над селото. След туй 
тъжно изсвири виелицата 
и започна да вали рядък 
хаплив сняг.

Очаквал би, селото да за 
мре напълно и да пожъне в 
нощен сън-.. Но. изведнъж 
отекна музика. Вятърът п» 
ема тия акорди и късайки 
ги пръска над селото. ■ 

Тръгвам към училището. 
Наближавам го и дочувам 
множество гласове изпъл
нени с някаква скрита ра- 
досЯ. Влизам. Срещам изпи 
тателни погледи, но бързо 
се превърнаха в приятел
ско поздравление.

„Значи и в най-отдалече 
ниге кътове младостта знае 
да живее свой живот” — 
прелитат мислите ми. Стая 
та изпълва музика. Пред о- 
чите ми пробягват двойки 
които в ритъма на музика
та полетяват... „Може би в 
други дни не е така весело
__ продължават мислите
ми да текат — но, тази ве
чер, всички вечери, когато 
селото напълнят ученици и 
студенти са хубави, жела
ни. ТЪгава, като че ли село 
то се събуди, оживее. Про
веждат се събрания, орга
низират танцови, с една ду 
ма, започва да се движи, 
съществува, твори. Нощите 
стават весели Просто чув
ствуваш, че наоколо ври,

всяка къща е изпълнена с 
тиха радост. (Музиката сек 
ва отведнъж, само за миг, 
за да продължи с буйно,

ааааиа.

кооперативен'Долита разговор до мене, 
но и от него се разбира сми 
съла: „Така е всяка вечер. 
Съберем се и армейците ст 
гранилата дойдат, провесе- 
лим се, а по-късно, когато 
селото опустее с иетърпе- 

очаквдме кога ще дой-
ти и 
кои от 
сен 
които
си доста изпочупени прозо 
рци и врати- Твърде ЯРша 
картина се п»лучава когато 

и доена. Има

ние
де лято. повторно да бъдем 
заедно...”

А в Димитровград 

В НОВОТО 

ЧИТАЛИЩЕ 

НИЩО 

НОВО

Гласът потъва в множес
твото гласове, които се сли 
ват в неразбираема' шумоле 
ие. Напускам училището 
като понасям впечатление
то, че младежите и в най- 
далечните кътища носят 
жизненото в живота.

влезечовек
ли кой и тук да се погрижи 
с?уа народното имущеогвб?

I
Селяните ®г Долни Лшде- 

няколко събрани* яана ка
избирателите повдигаха то
зи въпрос, и търсеха заща 
та за тази огромна сграда и 
до днрв не е предприето ни

Стефан Николов

МАЛКО ИСТОРИЯ
ЩО.ТЕ ВЕ ОТСТЪПИХА Веяе Великов

\
ШОФЬОРА ЗАСЛУЖАВА ПОХВАЛАкич, учител от Полня (Кру 

шевачко) Те се скриха в 
скалите на баира и продь 
лжиха борбата. Напразни 
бяха молбите ня другарите 
им да отстъпят. Германци
те се вдигнаха ня нова ата 
Ка, но картечницата ня два 
мата беше неумолима. Един 
самолет, друг самолет, оби
каляха и сипеха огън вър
ху геройската отбрана. 
И успяха. Един взрив вдиг 
на картечницата и картеча 
рите във въздуха.

• • *пехотен полк „Цар Лазар”, 
които главно са от Круше 
вац и селата в (околността 
му, знаят действителната по 
лОжение в боевете при Не 
шконо и Пъртелашки пре- 
лаз.

Често пъти недоумяваме ко 
Пато слушаме някой да ка 
ЗЕа, че в боевете при Дими 
Твое гт>ад през 1941 година 
гермакцииге дали 
малко жертви, превзели гр 

към

ме. Затова се. реших дй д° 
йда— ~

Хората с очудване Слу
шаха изказването ка шо
фьора и му честитиха за 
оЩелосща. Всички студен 
ти и ученици, к°ито се ка 
мираха във Висок навреме 
си заминаха по местата. До 
угарят Евтим и друг път с* 
е борил за поддьрежане на, . 
р^йс4 Каменица—Пирот. 
Затова всички ония, които 
пътуваха тия дни в авто
буса на Евтим, майките 
със болните деца, кйштона 
време получиха писма в 
вестници в дните, кпгато 
много наши краища бяха 
откъснати поради -гГ^тспо 
време му бла грдаряТ за не 
говсто уердъие в работата.

Васил Гръгоа 
управител на Основното у- 
чилище — Каменица.

Може би е малко за очуд 
ване е за ония, които знаят 
колко много сняг беш на
валял през миналата седм 
ица във Висок, а автобуса 
Каменица-Пирот не е идеал 
само два дека. През остана 
лите дни връзката мъжду 
Висок и Пирот не се прекъ 
сваше. При най-галемиге 
снежни виелици автобусът 
пристигна е. Каменица, ко 
гат0 никой не ТО очакваше. 
Запитан от страна на селя
ните, как е посмял да тръ 
гне по това лошо време. 
Щофьсрът Евтим Ставрев

съвсем

Използуваме един откъс 
от излязлата преди три го 
дини книга „Крушевац и 
околина у Народно°слсбо- 
дилачкой борби”, в който 
се говори именно 
Поеве пои Прелаз. и Непгко

ада и си заминали 
Пирот. Много неубедител
но ни звучи.

Обикновен» това го каз
ват хора, ксиго в това, вре 
ме са били пЬ домовете си 
или
ите. Другите — участници
те в тези боеье-хората от 12

са тези

Ф-в мазетата на комши На 7 април 1941 година, 
слггринТа около 5 часа, гер 
тланците се придвижиха 
през една открита поляка 
към позициите на дер&т|а ( 
рота. Подкрепена от карте- 
чари, десета пусна 
на около 100 метра пред по 
зициите си и в убийствен о 
гьк ТО покофг. 
пъти Оше врагът се опита 
да атакува, но убийствени 
ят огън ги връщаше назад. 
Когато видяха, че такова 
нападение само с. пехотни 
части е убийствено, герман 
цит© предприеха нова ата
ка, подпомогнати от арТИле 
скийски огън и ОТ авиация.

Е^рбат(а продължаваше. 
Към два часа след обед ня 
кои усгашки и петоколон 
ни елементи от войската пр 
екъснаха телефонскиге връ 
зки на пОлка. Командирът 
на полка Илия Исаилович 
в ече не ьфжеше на коман- 
дува от едно място, но ка
чил кон, вървеше ог окоп 
до окоп и храбреше войни 
циге. Ко конят му бе улу
чен, смъртно, а той самият 
бе ранен- Това предизвика 
суматоха в редовете ка бо
йците и последва заповед 
са оГОгьштение.

Двама обаче не послуша
ха заповедта на командира 
картечариге Жика Вукади 
нович прогресивен младеж 
от Медведжа • и Раде Бър-

Годишна кон-
!. '■ Ч --1 '.'Е; аЗгференция на 

СКС в Божица
— Тимча отговори:

— Зная кОлко много уче 
ници и студенти са дошли 
във Висок на зимна вакан 
ция и не е удобно децата 
Дя чакат и пътуват пеша 
па 40 км по Тона лошо вре

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ врага

ЕДРА ШАРКА Няколко
В първичната организа

ция на СКС се състоя годи 
шна отчетна конференция 
На конференцията беше по 
днесен доклад за досегаш
ната работа на организация 
Та и за успехите и неуспе
хите на същата през' изтек 
лата година. В доклада вид 
но място беше дадено на 
пО-нататъщногго идеологиче 
ско-политическо издигане 
на членовете на първична
та организация и тяхното 
ангажиране за по-пълна 
проява обещсгвенОто самоуп 
равление у нас. Изтъкната 
бе, също така, огромната, ро. 
ля на членовете на ггьрвич 
дата организация в борбата 
срещу всички назадничави, 
чужди на нашата сОциАлис 
Тическа действителност я- 
вления.

На края бе избрано нОво 
ръководство на първичната 
организация, а за организа 
ци»нен секретар отново бе 
избр(ак другаря Владимир 
Харизаноб.

НЕУМОРИМ АКТИВИСТВ последно време нашия" печат често донася ве 
сти за кови случаи на заболяване от еДР^ шаРкав р з- 

личнм страни- Макар че у нас не е „абелязан ни 
един случай на заболяване^редл^жено е
&Авъзб^е,Овързват '™"ОТдеяечениге ча-
Ьтина земноТо кълбо за ^^^^свеновъ^а
цето, което вече е заб««*> * се
ление ка гьлото е инф останалите симптоми на

това"™ мсо^зарази мнсТО ДРУ-
6°Ле^’ шксшпЩани прргив едра шарка.

_ „наело «ще 1000 години преди За едра шарка се знаело ш ^ от Абиси.
нашата ер(а. ПледфлаТа ^е> пренесена вероятно
ния в Индия « ?™с?^Свреме" когато в Арабия 
от Арабия, почти по <= щ ^ време на една воина 
пренесла абисинска а вЬ ^ !б “ек Европа била
през VI век на нашата ера. Известният сръб
спусггошейа от ^ °^аф1^гип Вишни също така 
Уаш гуслар и нафден пое с изнамиране

и ослепял <^^{[СЬР края на 18твек),

шарка 
Мен

или

г

През един прохладен я- 
нуарски ден пътувах от 
Звонци за Нащушковгша. 
Тъкмо скучаех, че нямам 
компания. И — ето че я на 
мерих. Пред мен се изпре
чи широкоплещеот боло- 
брад старец — дядо Рагггед 
Тодоров от НашушкОвица. 
Попитах ТО к°га чака в, тази 
ранна и студена сутрин в 
планинските усои.

— Какво чакате тук. — 
попитах.

1 ъпои.
Жителите с уверсигесг 

гледат на съветите на* дя* 
до Раш.а. Ид ват редовно вм 
оабепа влагат всички силя 
щото пътя в най-скоро вре 
ме да се завърши.

Освен това, дядо Раш® а 
няколкс' години на ред .из
биран за член на селския 
местен отбор, член е канта 
рояия съвет В' селото, къде 
то неговата 
член е на 
съвет. , пр(и земеделската 
кооперация в село Звонци 
и пр. Седемдесет и шест го 
дишният старец Рангел Т° 
доро®1 е душата на нйшуш- 
хов.чани!

на тази 
ги, коиТо не са

се слуш®, 
ративния

дума < 
кЬопе— Чакам работници, тро 

•снато отвърна т0й.
И наистина дядо Рангел 

—Раийа какт» го 
нашушковчани е „Инжене
рът" 1з>а построяването на 
пътя Звонци — Нашушко- 
вица, който тези дни се ст

наричат^

е боледувал

епидемии

СИКО. Болестта може да « ^ ^ чрез предмети, 
при разговор със заболя^ Еатхата шарка се предиз-^игго употребяззаг бодаиг {времето от г^н-
виква от един вирус, шжу ^ първите призна^
та на инфектранетео ДО п<^Е^т Температурата се 
„п) трае обикновено от!!^^- ^ главоболаге, 
покачва Ега^та^а кожата най-често селолеко възпаление. Екзе^атан я ^ четвргия
явява през първите ^т;?^менИ) ^рво по лицето, а 
дек оо кожата се явяват промени ^0_ 0смия или
п°сле и върху а температурата ог-
деветия ден тези т^яггесетия-дв1анадесетия ден наново ое покачва; ед™«ерщ № ^ ^ ^чезва-
тези места време на бо
нето тежки забелягания
ледуването мо Д повече продължава болестта,
някри органи, ко-е™г®^ се отличава °т едра-
Сипаницата у м€хурчеТаТа ое появяват
та- шарка- При пърт а, едрата шарка наСгяпва «тве-на няколко пъта донато едеато р^ едрата ша.
ДК-ьж- П^^Ган^ ™ ДОеппа 10-30»/.. Ваксина 
рка при невак°^Е.аока създава временно ограничен 
^г^е^тойчивост срещу болестта. Поради 
това в случаи когато съществува 
фициране, е нужно реваншираш 
де у нас.

Тодор В. РАНЧВВ.

"3 нашия фотоархивзшко
ЖЕРТВА НА ВИЕЛИЦАТА

’ ’ *- Х .На 6 февруари т. г. Ме- 
ТОдия С. Божилов от село 
Длоча ако не бешй Намерен 

снежните преспи, щеше 
д)а, изгуби живота си. Този 
ден беснееше вихрушка, фъ 
ртундта затайваше дишане- 

голяма опасност бе да

няма, тръгнали да го търс
ят. Два пъти минали край 
него и не го з абележили. По 
дир това минал горският 
служащ Мирно Т. Стоянов 
и случайно настъпил Мето 
ди. Веднага разгърнал сне 
га и видял, че МеТОди е с- 
ще жив- Пробивайки се 
през дебелия сцяг Мирчо 
го донесъл до най-близките 
къщи, къде то со притекли 
на помощ Милан и Никола 
Трайкови и Любен Иванов. 
По-късно бил пренесен в с. 
Мусул. Методи се чувству
ва д°бре.

П

К ч 'щ \ -у \
\ й. -■

Е - ^ ^

В
■ т

на
Е,~& %т: МЛ.■йй ^

- - . 1|и|
, а■ТО И

се намериш на ггьт. НЬ.1

Сутринта Методия тръг
нал по работа в Д. Любата. 
На върщане между Горна 
Лгбата и Мусул, премърз- 

паднал в снега. Ви-
имал- 8 война Димитровград яе *
жняваше тоя щго™ у,1е«яческата младеж ухф»'
«явиха /фДгХ ^ ^

т снимката: Ученическата
я училището ттрпд Ю15

възможност о(г ин-
което ще се прове-

нал и
хручката го задтала вед
нага. Домашните го очаква 
ли, а когато видяли че го

:Г"" :

С. А. младеж играе тия»1-* 
пздган*.

двора н
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ЗАЩО СА СКЪПИ ЯДРЕНИ 

ТЕ БОМБИ?
?2МмжШ=жт&

т — —■УЯгЯ!

РЯМнозина си поставят въ_ 
Прос, дащо ядрените бомби 
са толкова скъпи и защо е 
дка струва милиарди дина 
ра. В същност главката пр 
ичина е тази, че страна, ко 
ято желае да произвежда" 
атомни бомби трябва да из 
върши много сложени опе
рации. За по-ясно раз член 
•яване на този сложени °пе 
рации ще ги поделим в че
тири групи.

Първата фаза можа да се 
нарече „потеря за уран”, 
ютнЬсно търсене залежи на 
тая рядкя руда Когато се 
открие, изпитва се направ
лението на простиране, съ
ставят на суровината и ко
личеството, От което се из
вежда! заключение да ли 
ще е от полза Еложеният 
труд и средства.

Вторатя фаза е нроучава 
не в лабораториите. В тях 
се извършават анализи про 
учават се и са конструи
рат различни апарати за из 
мервания и управляване, а 
също така и уреди за за
шита на специалистите. В 
•пази фаза се строят рабо

тилници и фабрики за про 
изяолство на материали, ко 
ито са необходими за стро
еж ни атомните 
ции.

рика за отделяне на плуто 
ний и пр. Когато се пресме 
тне всичко, излиза, че е- 
дин грам плутоний, произ
веден а ,,М!аркул” Струва 
200 милиона стари франке 
пе.. Също така скъпи ся и 
полиЛжите за опий!. Счи
та се, че построяването на 
един полигон струва от 50 
милиарда динара нагоре. 
А бомбите пък имат фанта 
етични цени: Една атомна 
бомба, подобна ня първата, 
която бе хвърлена над Хи
рошима 1045 година, днес 
струва 300 миларда стада 
франкове.

Колко скъпо е оръжие
то, можем да видим от сл 
едкил пример: н1а земята? 
живеят почти три милиар
да души. Само от една ато 
мна бомба, която струва

300 милиарда стари фрак
ове би могло да се падне 
на всеки жител на земята 
по 100 динара. Ако предпо 
ложим, че двата лагера раз 
полагат само с десет хиля
ди такива б°мби (а сигурно 
е че имат повече, ткогао се 
имат предвид огромните по 
сила ядрени бомби), тогава 
излиза, че всеки жител на 
земята, ако тези средства 
се даваха за увеличение на 
жизнения уровен ня хора
та, би получил по един ми
лион стари франка за свои 
потреби.

А един милион На дядо, 
един, на баба, на татко, на 
майка, на мене... Наистина 
баснословни богатства се 
унищожават за военни це
ли, а хорагга в много стра
ни гладуват и мизеруват.

инстала-

1ретата фаза може ла на 
,. гориво-е кфтлоз ив ”. 

Най-напред е необходимо 
да се определи с какъв фи 
сионен матеоил ще си слу
жим, Ако искаме ураний 
235 да ни послужи като. я- 
дрен експлозив, тогава тря 
бва да строим твърде сло
жена фабрика с хиляди ко 
мп ресори и дифузиони кле 
тки. Ако вземем плутоний, 
трябват ни огромни атомни 
реактори и фабрика за от
деляне на чист плутоний.

Четвъртата фаза изиск
ва един специален център 
Но изследване. Тя обхваша 
и строеж на специални по 
ли гони за опит.

Този преглед има и свои 
примери. Така от 1946 годи 
на до 1959 година Франция 
е изразходвала 375 милиар 
да огари франкове. № та
зи сума са били построени 
атомният център „Маркул” 
три атомни реактора, фаб-

речем

1.< I
;. 1„.;:

Голямите снежни валежи в началото на февруари 
откъснаха Босилеград за осем дни от съседните райо 
ни на околията. Социалистическият съюз предприе се
риозни мерки за разчистване на пътищата, на които 
бяха завеяни моторни коли, камиони и други превозни 
средства, (снимката долу). Членовете на ССРН масовно 
излезнаха и за няк°лко дни съобщителните връзки бя 
ха отново: възстановени.

ч
*чГрижа за членовете на Съюза 

на бойците в Димитровград
ч

чччМакар и малка, нашатя 
комуна все пак има до
ста голямо число хора, кои 
то са участвували р Наро- 
днсос^х>бодителнат|а борба.. 
Поради това, в комуната 
твърде често изпъкват про 
блеми свързани с семейст
вата на бойците или на па 
дналите в борбата за осво
бождението на страната от 
фашизма. Но тези пробле
ми с успех разрешава орга 
низацията на Съюза на бо
йците в Димитровград.

Трябваше да се разре
шат проблеми другари 
ри които физически не бя 
х в състояние да работят, 
а получаваха социална по
мощ от общината. Понеже 
паричната сума не можеше 
да задоволи нуждите на те 
зи хора, на годишнатя кон 
ференция на Съюза на бой
ците бе прието предложе
нието социалната помощ да 
се повиши на тези лица.

На дневен ред на конфе 
ренцията беше и жилищ
ния въпрос на членовете 
на Съюза на бойците. В 
Димитровград се строят че Ч 
тири жилищни квартири | 
за — членовете на бойците ч 
от Народноосвобс-дигелна- Ч 
та борба. Една втора оТма- ч 
терилните средства ще да- 5 
де Главният отбор на Съ- Ч 
юза на бойците, я другата | 
— общинският отбор в Ди- 5 
митровград.

■ 38
тгешНА ТЕМА—ДАЛИ ДА ЗАКУ

СВАМЕ ИЛИ НЕ?
Много пъти ще чуем как 

някой казва: „Не закусвам 
на работа”.

Въпоос е колкЬ това е

внасяме в, организма необ 
ходимото количество въгле 
хидрати, белтъчини и маз 
нини, а покрай това и ви
тамини и минерални вещес 
тва. Затова закуската тряб 
ва да се състои от овощия, 
хляб, яйце, месо, сирене и 
ли риба и мляко. Това раз 
бира се не трябва да бъде 
всекидневно, но винаги тря 
бвя да държим сметка за 
разнообразието в прехрана

правилно.
Успехът или неуспехът 

в един работен ден поня 
кРга, и то често, зависи от 
закуската, с кОЯта и залоч 
ва денят. Сутрин, 
от когато и да е през деня. 
човек се нуждае от храна 
■о която да възобнови енер 
гията си. защото 
това възобновяване на ене 
рГията допринася за бодро 
стта, цо ясното мислене и 
успешна работа през раб« 
тно време.

Г Жповече

та.именно
Пълните хора, които смя 

тат, че ако не закусват на
маляват тежестта, си гре- 
шт много. Една добра заку 
ска гц предпазва от прояж 
дане на обед а това е от го 
лямо значение при провеж 
дане на определен храните 
лен режим.

От друга страна, слабата 
закуска или незакусването 
са причина за лесно исмор 
яване още в първите предо 
бени часове. Хора, които 
не закусват обикновено са 
нервни и раздразителни.

Каква трябва да бъде за 
хуската? Трябва да е така 
ва да снабди човека най- 
малко с една трета от ед 
водневната му потреба от 
храна. За разновидността 
на храната, която ще се 
внесе в организма при заку 
сването също така трябва 
да се държи сметка. Свик
нали сме, когато закусваме 
да вземем един вид храна. 
Но не бива така. Най-доб 
ре е при заку сването да

*
Илия МАРКОВ |

* &' \ЧччНе искал да убие | змия в къщата си №шВ къщата на Драган Или 
ев от село Гложйе недале
че от Босилеград приблизи 
телно две години живяла 
змия.. Когато Драган я вид 
ял зя прв път не я убил; 
приел съвета на старите 
„че ще стори грях, ако я 
убие”. Така змията остана
ла в къщата. През зимата 
се завличала в някоя дуп
ка. но щом идвала пролет,

започвала пак да излиза.
Миналото лято, преЬ е- 

дин гореш ден, змията из 
лязла из стената и изпълзя 
ла чак на кревата. Един сл 
едобед след работа Драган 
легнал да си отпочине. По 
едно време той усетил как 
нещо студено Се увива о- 
коло кракатя му. Дърпнал 
силно крака си и скочил от

кревата, ко... било вече къ ч 
— змията го ухапала] Ч 

Тогава Драган престанал ч 
Да почита влечугото — гра | 
бнал една тояга и бързо се ' 
справил със змията. Ч

От ухапването ца змията ^ 
Драган Илиев бил спасен ч 
благодарение интервенция- Ч 
та на лекаря.

сно
■Ц .3 Опо

^ стрелбище
Димишроирад 4

1

Дружеството на стрелците в последните години по 
стигна големи успехи. На последните състезания Дру
жеството от Димитровград зае първите места в Нишка 
околия, Записване на новичленове в града между уче 
ническата и работническата младеж се засили през 
последните месеци. Затова управата на същото Дру
жество във съдействие с Народния отбор На общината 
направи ново стрелбище.

На снимката; Откриване на стрелбището.

! .1в

ч
В. Велинов ^

- ччч
иието. В училището също 
така бяха старателни и с 
успех завършиха IV клас. 
Някои от тях продължиха 
гимназията, а някои 
същата година 
Димитровград. На X фести 
вал няма нито една от тях 
да вземе участие... Но фо 
тографията, която си пазят 
като скъп спомен ще им на 
помня за дните на П фссти 
вал, за една манифестация

Осемте от фотографията която им даваше толкова 
.много радост и развлече- ^ 
ние. 1

Къде са сега осемте моми ь 
чета?....

Добрила Тошева (първа- Ч 
та от лево) завърши средно ч 
апоГекарско училище и се- ' 
га работи в апотеката на ' 
Чукарица в Белград. До не 8 
я е Вяра Станулова, която 4 
е вече омъжена и живее в ч 
Ниш. Ружка Фердинандова ^ 
следва френски език в Ско у 
пие. Мария Рангел°ва е ве ^ 
че майка на едно дете и ра ч 
боти като учителка в Бор. (| 
Мария Яначкович, зъботех ч 

в Здравния Ч 
дом в Ниш, Виолета Свето > 
зарево майка на едно мъж- Ч 
ко дете е завършила Сред | 
н]о медицинско училище и ' 
сега работи в в'Оеннатя бол | 
ница в Сараево и последна ^ 
та Лили Антова е възли- | 
тач в Банатски Петровац... у 

През май, в дните на фе Ч 
стивала те ще пРжелят да ^ 
се намерят в Димитровград I 
за да си припомнят за весе ч 
лите, безгрижни ученичео- * 
ки дни.... ь. |

На горната фотография 
са осемте момичета от чет
въртия клас на димитровг
радската гимназия, 
взеха участие на П фести
вал в Димитровград. Те и- 
маха тогава 15—17 години, 
бяха добри другарки и се 
стараеха да заемат едно от 
първите места в съревнова-

В началото на тоя месец 
започнаха разисквания вър 
ху програмата на юбилей
ния X фестивал на българ 
ексто национално малцинс 
тво. Десет генерации от на
шите училища-уч зеници в 
(федаиралите напуснаха у- 
чилгацата, общината и ве
че се намират на работа.

N
още

напуснаха

писни грешки
IКОИТО

I)
N

ч ЕЯВ
I спомен н®Ш ш

ДЕСЕТ' • Шй шшж ГОДИШНИНЙТП
от

ник, работи НОРОДНЯТД
РЕВОЛЮЦИЯ

N

На Димитровската гара бе открит 
мен на десетгодишнииата от народната революция. Оба 
че при изписване на текста бяха направени 
правописни грешки, които не могат

паметник в- спо-

няколко 
Дл се допуснат на 

едан паметник, какъвдо е то». Затова е нужно незабая 
но да се направи изправна.Тогава бяха само пионерки



БРАТСТВО8

/М МЕМ0К1АМ
)Трудности, проблем или... Пиер Крижанич

то Петър Крижаоич с псев 
донима Пиер.

Я От 1923 г. Пиер става съ_
\ч\ рудник ка „Политика” и там
\"К * остава до пенсията си. Оьтр

0_\ удничи в я(Еж”, писал е
СГ есеи из областта на изкуст

ВОТО.

под нивото на располадаем 
ите възможности. Тоя факт 
може да благодари единс
твено на материалното по
ложение, нямане на средст
ва, както за кабавка на га 
рдероба,, декори, сценско» 
разрешение на представле
нията, така и за едно мини 
мално в-ъзнаграждение на 
артистите. Дори би могла 
да се обсъди възможнюста 
театъра да прерасне В1 про
фесионално дружество, ко- 
ето несъмнено много ще по 
влияе върху разбиването 
ка провинциалните схваща 
ния и стремежи на гражда
ните. Ще се прекъснат еже 
дневоиТе забележки на ко
рава, Ще се издигне култур 
нргео им ниво. _______

Предоставен на самоиз- 
|'о> дрълска, почти без никаква 

подкрепа, „Христо Ботев” 
Щ- Ден в Де» все повече и 

повече изнемогва/. Редките 
представления са лсиво от
ражение на положението и 
състоянието: в театъра.

А времето и ръстът на 
Димитровград налагат нови 

| потреби. Културните изис
квания на гражданите на-

• раснаха. Нужно бе да се о- 
\ богати и репертоара на те-

• атъра. Обаче, вместо обогат
■ яване той обедня. Средства

та с които разполага театъ 
ра от дек- в дек намаляват, 

>” разполагаемите технически 
средства еа почти нищож
ни. А ние сме склонни дт 

’ критикуваме, нападаме, до 
ри с присмех да разправя- 

. ме за техНите неуспехи, ела 
• . чУ» бос ти, опущения.

1 сме да се повлечеме по про 
винциалните размисли на 
гражданите, с дни да раз- 
правяме за дребни случки. 
Не се опитахме нито вед-

)
</ ->у-4'

\—^ Пиер обнароорз гоя кни 
карикатури. Пър- 
излезе от печат о-

ги
вата
щ 1923 година под надслов 
„Наши мъки”, втората през 
1927 година — „Куку Тодо 
ре” и третата след войната 
— 1949 година — с названи 
ето „Против фашизма”.

а \
. I •ЧХ - о/

Към края на януари в Бе 
лград почина Пиер Крижа
нич, баща на нашата кари 
катура, велик художник, 
чииго карикатури бяха пое 
ветени на борбата за освобо 
ждението на нашиТе каро-

Чичко Пиер имаше петде 
сет години, когато през 1943 
година се присъедини към 
войските на маршал Тито. 
Не можа да не хюдкрепи св 
оИТе думи на практика.

ДелУго на Пиер е огром
но: „той измина различни 
фази, издигайки се от илю 
стртаТивната форма до сти 
леките монументатносТи на 
Домие”. Моша Пияде бе ка 
зал за неговите карикатури, 
че по добре са улучвали це 
лата си отколкото и най-до 
брите статии. След Пиер ос 
тават генерации от карика 
туристи, които с гордост се 
наричат ученици на чичко 
Пиер.

ди.НОВИ ПОМЕЩЕ
НИЯ — СТАРА ОБ

СТАНОВКА
Роден е преди седемде

сет и две години в Мекчев- 
чан. малко село край Гли
на. В Петриня е учил гим
назия, в Загреб завършил 
училище за занаяти и изку 
ство, а тогава станал фирмо 
писец. По-късно се записва 
на Художествената айадеми 
я. Като студент в- четвърта 
година обнародва 
първа карикатура. Редакпи 
ята на „Коприви”, за да ск 
рие своя сърудник от неп 
риятносТи, го подписа вмес

Готови

Читалището, което до се 
га беше в помещенията на 
културния дом, неотдавна 
бе преместено в нови поме 
щения. В новите помеще
ния ^ читалището получи 
две стаи, едаита се използ 
ва за читалня, а в другата 
се помещава библиотеката. 
Но и покрай това читали
щето не измени своята въ
трешна структура. В поме
щенията на библиотеката 
ще видим същите няколко 
шкафа с книги, които сме 
научили да гледаме вече с 
години. Никакво изменение 
в новите помещения!

А нуждите нарастват. 
Все по-голям е броят на 
онези, ксиТо желаят да 
четат, да вземат книги. Не 
що повече, библиотеката в 
Димипзовград е превърната 
в. централна библиотека и 
от нея се изпращат книги 
по селата. Учениците също 
така постояно търсят кни
ги, кОито в библиотеката Ня

нъж да вникнем в живота 
им да минем зад сцената и 

Щ! да дознаем истината за жи- 
‘ вота, дейност на тетъра. Не 
- вшкДахме. че там зад кули- 

мняи%' сите се води постоянен дау 
| бой между „да се съществу 
I, ва или не”. Някои от артцс- 
I тиТе работят повече и от 
® две децении, без минимал- 
| но възнаграждение-.. Но о- 
Е2 ще по-болен е въпросът за 

гардеробата, декорите, юсве 
тлението и пр.

своята

В. Николов

Александър Цанков п°дгот 
вява фашистка деятелност 

в България.

6. УШ. 1936

Т. Росандич „Скулптор”
Ако проследим материал 

ите средства на театъра ще 
видим, че са им били даде 
ни 150,000 динара от Об
щинския отбор. Миналата 
година не им бяха дадени 
никакви
оставени на самоиздържка. 
Тази година до сега пак не 
са отпуснати пари, а гоЯреб 
ностиТе постоянно растът. 
Със спестените среддства 
сп’ представленията, които 
възлизат са 200 хиляди ди 
нара, театъра ще разреши 
основните потребности, ка
то набави рефлектори.

Ако пък проследим осъ
ществените успехи ще ви
дим,

Гостуване на Нишкия шеаШър
Тоя път Народният теа

тър от Ниш се представи пр 
ед гражданите от Димитров 
град с комедията на Зоран 
Джорджевич „Вечни студе 
нти”. Нишките артисти бя 
ха топло приети от гражда 
ните, които с бурни аплоди 
сменти приветствуваха усп 
елиТе сцени-

Ако трябва да се кажат 
няколко думи за комедията 
може да се рече само толко 
ва, че непосредствено, жи
во и релефно отразява част 
от студенския ясивот. Ма
кар и във вид на комедия,

драмата осмива живота на 
една част от Студентите, ко 
иго живеят, от днес за утре 
върху плещите на общест
вото на коет0 са необходи
ми. Обаче, писателят точно 
тук избягва да изкаже сво 
ето становище, а просто се 
стреми към създаване на 
повече комични сцени, с ко 
иго- засмива зрителя.

Що се отнася до изпълне 
ниеТо, артистите се показа
ха майстори в ролите си, 
а това дспринасе много за 
успеха на комедията.

бяхасредства,

ма.
Изводът се налага сам — 

нужни са средства за наба- 
вка на нови книги и край
но време е покрай материал 
ното положение на гражда
нина да се помисли и за не 
говото културно издигане.

С. Н.
Български селянин: — Добър дъждец ни е нужен, 

Но тоя облак от София носи буря и град.че те са много далече

■черковни книги на роден е 
зик. Работи върху просве
щението и на възрастните 
македонци. Такава просве- 
тителскО-будителска дей
ност е била, съвсем естес- 
твенЬ, насочена преби 
чко срещу гръцкото духо
венство и гръцкйтй просее 

Гръците-фанриоти са 
били духовните подтистс- 
ци и на македЬнския 
род. Димитър открито се °- 
пълчеа срещу митрсцЮЛита 
Мелентий. Събира подписи 
срещу него. Охридския 
тропрлит жестоко 
щава. като г© 
пред Турските власти за бу 
■нтовн ически мисли и шпио 
наж в полза на Русия. През 
февруари 1861 година Ди
митър Миладинов бил а рее 
тувАн от ТурциТе
ни .откара.к за Цариград и 
хвърлен в тъмницата.

яза на македонскатП лите
ратура през деветнадесето
то столетие.

След издаването на Сб°р 
пика, през Белград (предно 
лага се. че там Константин 
се срещнал с Раковски, с 
който от по-ранс водел пре 
писка) и Македония, той се- 
оз°вада в Цариград, за да 
помогне на брата си. Но и 
него го спрлетявП същата 
съдба-тъмница. Целокупна 
та южнославянска общес
твеност се застъпвала за 
двамата братя, нд безуспе
шно. През декември 1861 го 
дина те заболяли от тифус, 
били пренесени в затворим 
ческа болница, където в а- 
гония едвам се познали. И

Македонската народна п°е 
зия. Особено е познато сти 
хотворението му „Тага за 
юг”, е което изразена ка- 
свалгията му по роден кр
ай. Стиховете на Констан
тин Миладинов представян 
яат началото на новата ма' 
кедонска поезия.

Братя Миладиновци
ЕХ

(ГТо повод стогодишнината от смъртта им)
вси-Деветнадесетото столетие издействувал средства и у- 

—това е възрожденската ченолюбият Константин 
епозкг за южнославянските 
народи, е,поха на йационал 
но о'съзнаване и гслял по
дем във всички области на 
обществен» - политическия 

и културен жив°т. Тя ни 
даде видни личности като 
К|араджордже, Караджич,
Негсш, Прешерн, Каране- 
лов, Ботев и много други.
Този подел не отмина и Ма 
кед\ония. Най-ярки предста 
виТели на македонското въ 
зра\жда!не са братята Мила 
диновии, стогодишнината 
от смъртта
за и подчерта целокупната 
югославска културата обше 
ственост.

Братята! Димитър и Кон
стантин Миладиновци, поде 
ни в Струга (първият ппез 
181С, а вторият през 1830 
год.) е семейството на бе
ден грънчар, изминаха тру страни: известно време е в 
ден, н'о славен път на нара Мостар, после в Сараево, а 
дни мъченици, будители. оттам в Карловци и Нови 
просветители и книжовни- Сад. Там бил поканен ба ас 
ци. Дилктър, след като по хан е като учител, но любов 
лучава гръцко образование та му кум родината го зове 
и възпитание (в родния си на юг. Пребивавал е и в 
град, Охрид и Янина-тога- Белград, където се запоз- 
ва важен гръцки просветен нал с редица просветни де 
иентър), благодарение на йци, със сръбския език и 
широката: си образованост богатото сръбско народно 
и прогресивно влияние, се творчество. Гсгава в него о 
осъзнава и в него се явява кенчателно узрява лиръл- 
голяма любов към народа, та да събере и издаде .каке 
Тази любов претворява в донски народни песни. С 
дело чрез учителската си по-голяма увереност и <пПи 
дейност. Константин полу- мизъм, вдъхнати му дт ка
нава/ основно: образование предъка на сръбската кул- 
при брата си, а гимназист- тура в Австрия и княжес- 

Янина. Ди.читър твото, той се завърща в ро

дината си (към края на 
1856 год.) и учителствува! в 
Прилеп и Кукуш. ДилиГЬр 
успява да изпрати по мла
дия си брат в Русия,- да сл

продължава образованието 
си на университета в Ати- 
на-След тригрдишне следва 
не, той се завръща (отбива едва историческо-филРлоги 
йки се в Зографския мама 
стир, къдетр се запознава 
с руско-славянаксгто пи- явява 
с.к°1 при брата си. И двама народен учител и бу
та учителствувпТ. Кс/то учи дител: за учениците си 
тели в Битоля Димитър вл превежда текстове от гръ 
иза е допир със събудени цки на роден език, обогатя 
македонци, а води препис- ва ги с най-различни зна- 
кц и с редица дейци °т съ- ния, талантливи младежи 
седните слйвянаки стр'ани.
Народностното съзцание у 
него все п°вече укрепва и 
той за-почва борба за въве
ждане на. роден. език. в учи 
лишаха и черквата. Заради Р° народни македонски пе 
такаЬЬ дейност той се ска- сни, приказки и пословици.

Среща се и оказва помощ 
на някои учени от Русия, 
които у него още повече у- 
крепваД дуада на 
ството и вярата в свобода
та, във „всесияйната Севео 
на звезда”’. Той превежда и

та.
!Покрай Юва той усърдно 

работи върху редакцията 
на. народните песни, които 
му изправил Димитър. На 
мерението му да ги издаде 
в Русия е безуспешно. Об
ръща се за помощ към 
Щтрарм.аер, загребски епис 
■Моп, виден приятел на слаъ 
яните и щедър меценат. Ко 
нстантик идва при Щросма 
ер в Дяково, транскрибира 
песните нА кирилска азбу
ка и през юни 1861 в Заг
реб излиза Сборникът ча 
народни песни. Тук, 
връзка с неправилните тъл 
кувамия па българската 
тературна. историография, 
трябва да се подчертае, че 

Сборника са• 
м а:к.е Ъ ан ски

на-
чески факултет в Москва- 
По-старият брат се про-

като истински
ми

му от.къ 
наклеветва

подготвя за учители йа ро
ден език, в черкви и учили 
ща. под негово влияние се 
въвежда мокедонскп-слав- 
янски език; неуморно Съби

дяамцт0 починали към.края 
па януари 1862 година. к

Братята Миладиновци Са 
изразители на македонски 
та възрожденска епоха, ро 
денвчалпици на нов ата ма
кедонска литература и бор 
ци за народен език. Вси- 

други Тълкувания (с 
които се срещДме в някои ■ 
български литературни ис- ■ 
тории) и актуалните тълку 
еаниЯ страдат от пристрас
тност и шовини,етическа те 
нденциознОст.

Заслугите на братята 
Миладиновците тепърва Щв 
бъде до край осветена оТ 
младата македонска наука,
0 тяхното дело-литераТУР" 
но, просветителско и 
тВено-пОлиТическо-ще полу 
чи истинските си размери, 
ако се разгледа, първо, ка
то част от Ьбщата борба на 
южните славяни, за свобо
да. независимост, ррден е- 
зик и

а през тона коцто отбеля
във

Константин като стуоент 
Москв„ (1957-1960) се беи 

жил е 'средата на славяно- 
филите. Там 
неговата

лив
рал с гръцките свещеници 
и чорбаджиите, та бил при 
чуден, да напусне града'. 
Сттз1анствреа из съседните

се проявява 
поетическа, нату

ра. Създава стихотворения 
на родното си, струмско 
речие. В поезията

чкив поместени
кародни 

песни (една малка част от
пада на български песни) и 
че не може да бъде от опре 
деляще значение 
„български”, х°гХт0 
Ра е заглавието на Сборни 
ка. Езикът

славян-
нас 

му се чу 
естет/ва прякото влияние на

епитетът 
се намирш вшт на„ песните е

наи-катецоричното доказа- 
тество за националния ха
рактер н<1 песните. Сборни 
кът съдържа повече ,'от 600 
македонски народни 
лирически и епически 
известен брой

к.\- $$
Ни-

ШФ:

:м ' V . Л-

песни, 
а и

пословици, 
гатанки и пародии обичаи! 
Този сборник откри на сее 
та богатството на македон
ското народно тврречетво. 
Целокупното пък творчес- 
тво на двамата братя пред 
ставлява най-голямата

1 Г. •

•р

Г >г.

култура, и, второ, ка
то безсъмнен резултат на 
македонската културна са- 
мобитносТ.

ДИМИТЪР И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВИпс също в
про

Марин МЛАДЕНОВ
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ЗЛОБОЛВВВНА• ••

, :,.СлЪнието е по-близка 
през зима та оТколхато пре 
лятото, в северната ‘полукъ 
лбо. Зорницата (Венера) Дйт 
далечнЬ от «ас средно 148 
милиона километра през 
зимата, ц 152 милйона кила/■ 
метра през ле тото. Перио
дът на зимата у нас °Тгоеар 
я на летния период' на юж 
мстр полукълбо и обратно 

...Най-Голям железопътен 
възел на свет а е градът Чи 
кого, откъдето тръгват 33 
железопътни линии.

..ПЪрвоТе военно списа
ние е Сърбия е ,,Войн”, ве 
стних за есени науки, зна
ния и новини, Който за по 
чнал да излиза в Белград 
през 1864 година.

по о
ПИСМО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДО 

ПИРОТСКИЯ СИНДИКАТ
, ПО ПОВОД .. -■ '■ •. ■; I„Второто ЙрЦцЕвтВиР

— През 1909 година Геор 
ги Димитров бе изпратил до 
синдикалното вече на град 
Пирот следното писмо;

„Преди една седмица аге 
иглите Еленко Станкович и 
Мата Чирич излъгаха пове 
че от сто работника от Пи 
рот и околните села и ги 
доведоха в България като 
горосечи на братя Балаба- 
нови в Рила' (Кочериново). 
Вместо да секгьт гора, те ги 
накарали да работят най-о 
пасна работа. Когато видя
ха, че са излъгани едни ра 
ботощи напуснаха работата 
и гладни, без пет стотинки, 
при големи трудности се за 
върнаха в София (пълни 
120 км). Ние направихме 
каквого сме могли. Дадохме 
им малка материална по
мощ и нужните напътетви-

Ко-гато Ви съобщаваме то 
ва, драги, другари, убедени

сме, че ще превземете нуж 
нигге мерки в бъдеще да за 
пазите работниците 0т подо 
бни лъжи и бедствия.

Когатц работниците жел- 
ят да дойдат в София тряб 
в а да се обръцат сами или

чрез Вас до другаря Рин- 
алд Гринц, каменоделец, у 
лица Цар Симеон №58 — 
Работнически клуб.

С най-топли социал-демо 
краТически поздравления. 
Секретар, Г. Димитров, ср.

На 4 срещу 5 февруари т. г. предричаното „второ 
пришествие” не се случи. Причините сще не Са нГзаест 
•ни. Изглежда, че нещо не е е ред. Това даде кураЬк: на 
(Американските учени д'а $ад|пт следното изявление:

— Конте виждаме и опитът за второто прНшест 
вие не успя. Тава покЬйзеП, Че е областц на памучните 
изследвания във вселената нещо .не е в ред. Накова и 
накието отлргЬке на пускането на човек в Космоса не 

да 'се вземе кЬто неуспех, щем и всемогъщия 
на]ш господ започна да търпи технически поражения. 
!с Нкшият съсед Енвер Ходжа, следейки ,гмХфк(сичеС 
ки” приготовленията за вт°рото пришествие, даде из
явление пргд световната общественост:

— Дължа да йзкШжЙ голяма благодарност на си
лите, които ор-акизират второто пришествие: Аз съм 
възхитен от това. че ми се дава възможност дЙ се СГ9- 
щнкп с мся приятел и ръководител. Сталин. И таНса за 
мене вече няма’ место ,«в зелята... ....... .,,,

Изявления по повсд второто пришествие се дава
ха навсякъде. Ето кОкво получихме ст Димитровград 
и БРсилХград: ,

Редбвмите посетители пц „Монте Карло”(Дими- 
Яррвград) ц ,Дт^С&н”.(Бадилеград‘) решмхададочач 
к|ат заедно съдкия чафЗатов та се огъбирохт в своите.клу- 
ве. Оживлението беше голяло. ПосетйтеЛите ортанаха 
до късно я^ез нощта), но голямото събитие не„г-рфа- 
Запитани След, това за. Случките през нощта. те казахФс 
,,— ЗаказанатЬ. световна , катастрофа/ се отложи, 

обаче рри нас с&нЦата, много карамболи. Ние не гу
бим надежда и всяка нощ ще чакаме карамбола и в 
всемеира...

Обадиха Ье, разбира се А Търговците.
— Както се вижда, покачването нД цените е съв

сем оправдЬнО, Ние ще продължим 1 покачването, за- 
що(го при евентуално сблъскваме на: планетите те тряб 
ва. дЬ ортанНтна нужната: височина и незасегнати от 
предстоящите сбълсквания в Вселената...

Ето още няколко изявления:
Учителите: Не е избран удобен момент за второто 

пришествие защото ни прекъсва зимната ваканция...
Учениците: Ура!... Няма вече да учим..
А ето едно изявление, изпратено до редакцията:
...Мислех, че навярнр ще дойде втор0т0 пришеств 

ие и затова в къщи направих един голям гуляй. Първо 
то агне, коеТо обикновено живееше До Георгъовден, 
изядохме. Заплатата за февруари също така изчезна 
за вино и бира. Затова веднага! изпратете хонорар, за 
да изкарам. най-малкия месец в годината...

КОЛА ПЪРВЕНЕЦ може

Ш ...Ако се съединят всички 
вени (големи и малки) в 
нашето тяло, ще се получи 
една вена 
560.000 км-

...Когато времето е тихо, 
пчелата лети с бързина 29 
кирометра на час.

...Най-много месо в Евро 
па се консумира врания — 
75 кгр• годишно на едно ли 
це. ЙсландциТе ядат най- 

риба е Европа ■— 1з0 
дно лице. Французи

те най-много зеленчук, и 
то не само в Европа, но и

с дължина от

я.
много
кг на е

П.

Въпроса за „М арапа 
чешма;*

-тт- ПякРи селяни от Бра 
йковци потвърждават, че 
преди 70 години Техните де 
ди са имали ниви и ливади 
около „Марина чешма”,, до- 
кацр Смиловчани потвърж
дават обратното. Затова и 
до,днес остава не разрешен 
въпросът на кое село при- 
надлежи/„Марина чешма”. 
П111111111111111111111111111111||||||||||||||||||||||||||111111|||||т||||1|1Н1|||||И|||||||Ш|Т| ||1111Л11ШШШН11111Ш11
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в целия сеят — 143 кг. А 
поляците държат рекорд в 
кОнсулмиране

Най-хубавата кола. конс- 
трурани от Френския фаб
рикант Луй Рено още .1908 
са били с две леста. Една 
година п°-кЪсно той напра
вил. лека кола. първи в Ев
ропа. А през 1914 голина не 
гсвият такси-автомобил пое 
тигнал най-голям успех в 
света. Генерал МонуЪри е и

зпо.гзвал хиляда такивЬ1 но 
ви автомобили з« прел върл 
яне на френските дивизии 285 кг годишно 
на Марна. .

картофи 
на всеки

на

асител. ~ .'

Композитор на пролетарския химн
Общоизвестният химн на 

пролетариата -— Интернаци 
'опалът е бил компонирцн 

френския композитор 
Пиер ДегайТър на коздто 
най-сетне бе признато авТо

ш ат
Пиер

ДегайтърI
1 рско право.

Дегайтър още през 1888I’в. година бе компонирал музи 
ЩДг ка 'за Интернационала по те 

' .§ к&та на пролетарския писа 
'у-^': 'тел Ежен ЛоТие. При 

= рв°то изпълнение на химна 
името на композитора Де- 

1 гайтър не е споменато, зат0 
ва трябваше да положи мн

ого усилия, да каже своето 
авторско право.

Дегайтър е роден 1848 го 
дина. От 1920 година е чл
ен на КП на Франция. Пой 

песни 
работническа

\г.

пъ-
С другтреки привети

— известни негови 
са ,,Напред 
класа” ,( „комунар”.

Г“1

Ш/РЕ5 (9-3? ГОД В
куттроъгрьцси-о 
Е имало сливови

Интересни новини История на облеклото1 СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ— Според преброяване 
на населението от 3 мар 
1931 година е Димитровгра 
дско е имало 6.549 неграмот 
ни или 44°/о. От това число 
1.671 мъже (22.3°/о) и 4.878 
жени (65.9%1.

— Димитровградско има 
22,808 км2. На един км2 жи 
веят — 107,20 жители. (Сп 

й оред преброяването от 15.1П 
= 1948).

— Семейството Папалеи- 
ни от село Каменица са до 

| селени още през време на 
I туриите ст вътрешнесттга на 
= Сърбия.

СТЬ6АА88 02 6, Дскато всички дотегаза- 
гипи носии са имали обик
новено правоъгълни и ви
наги широки кройки, фит0 
на облеклото придавали то 
рбообразен характер, ве
кът на. трубадурите е ту
рил начало на модели- 
р а н е т о на тялото посре
дством една нова формЬ и 
кройка на дрехите.

Вкусът е създал новифо 
рми на облеклото. Те папъ 
лно прикривали, тял,ото за 
щото галотага се феят/ала 
грях и била забранена. Но 
малко по-тясната и сбита 
кройка позволявала да из
пъкват и се подчертават 
формите под облеклото.

Мъжът от това време тСо 
сил Дълга туника от лен, 
вълна или коприна. Над 
пея обличал една връхна 
дреха без ръкави, нарече
на шаперон, често украсе

на или подплатена с кожи. 
Гащите били от аба или ко 
прина и обхващали и стъ
палата, като чорапи.

мантия, но кройката н„ ту 
пиката била по'-друга. ВЧо ' 
Р«ата си част тя била тяс
но прилепнала до тялото, 
а в долнаТа-значиТелно по- 
широка. и жената, ка- 

мъжа и носила една 
върху друда две туники. 
Долната имала дълги ръ
кави, а горната вместо ръ
кави имала изрезки, които 
достигали до хонш°вете. 
Мантията била също като 
лъжете. Обувките били пл

Ябълкови -5 382,
иркчюви ■ % 'I1'о,

1оргхови - 2 '431 ■

До <951' ьЗлеьРй^ кто
т,.СЕ ПРЕПИТАВАХА I 

ЗЕМЕДЕЛИЕ 8(хЬ%1
ОТ ЖИТЕЛИТЕ ,А 01Т-
\писии и други

Ь

ооепАЛии помощи -;.^'/г>7 
~ с, а %> •- оски и остри, направени от 

кожа, брокат и се прикреп 
яли също като у мъжете— 
с челен обръч (шапел). О- 
мъжените жени се показва 

с к|оронообразно 
стъклени забрадки, закре
пени към глйвата с широ
ки, прокарани под бр*ада- 
т„ панделки

(Вследващия брой: Обле
клото прер Ренесанса)

--- ------------_-_п^_ги-цп

,70
В) тштуо т тI ша <-г> з@[?& ашо®.

обущар ОТ Димитровград

— Найден КироЕ, адвокат 
| от село Градини, Димитров 
2 градско, бил деен организа 
р; 11ор на работническото дви

жение през второто десети 
к летие на тоя век и органи
0 затор на Септемврийското 

въстание в България. Убит
1 е от привържетошите на Ца 

нков в затвора в Рушчук.

ли сетя
'Е Ьил ^АиН 01 мАй“Акгцг,ните 
сътруАници е рАсотшмгсхото 
А ппменпе п, Ачдимо тпоЪградсниУ 

Ь'РАй.* / и , !/•**, % Облеклото пл жените се 
състояло също от туника и-2

ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙБАН ОНЗИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ

г„Зидащ, нощес земята " 
ЩЕ УДАР Ду-& НЯКОЯ ПЛА ПЕ
ТА И ЩЕ СЕ РАЗПРЪСНЕМ 

'■ ЪЗ ВСЕЛЕНАТА

I

V



ЗА НАШИТЕ ДЕЦА)
БратствоОстроумно дете

Малкият Драган Велини 
ров от селк> НашушгсОвица 
е твърде остроумно дете^ 
Макър, че има само четири 
години с лекота чете и пи
ше. Драган С голямо любо
питство следи всичко, к°е 
то учат неговите по-стари 
другари — ученици от пър 
во отделение. Знае да

числата от едно до де
сет. Знае да събира и изва 
жда без преход от 1 д° ЮО.

Проявявд голям интерес 
ученето. Много лекР

Стига омраза и злъчкост сурова 
с векове давеше човешки* род

брквтство пътека! да пробие готова 
щастие мека !рсъмне блажено.

-Ч
? ■

Малко ли кърви напразно проляхме, 
стиг1а вихрушка, на/ войни, глад..- 
братс/гво горещо Да въйрияе 
топло брат, да превърне С^ой брат.

пи
ше

Стига ТъмитЪ! е душила хора, 
да скъсим на мрака стяг 

бр/ааство да хвъркне в простора, 
жъни НА истимр] ра обгарят свят

Ад бях възбуден и едвам 
чаках старецът да продъл
жи приказката. АлА на чи
чо като че ли не му се бър 
заше.

— Да, да,—каза той след 
кратка пауза. Така беше то ,. !
ва. Лекичко се прозина и 
оДплюна В' прахта. Поглеж 
дайки ни изпРд око той п° 
втори: — Така беше т-ова.
После замълча. Ние се обез 
покоихме от любопитство

Дуле, Бойко и аз необих 
новсню обичаме чичо Гор- добави Дуле. 
ян. Обичаме го защото е ве 
сел. УмЬе да се пошегува, 
пък и да разкаже нещо ин 
тересно. Тридесет години 
.чичо Горян пътува по море 
и суша. Видял е египетски 
те пирамиди и американ
ските небостъргачи, разго
варял с негри и ескими, яз 
Дил слон, търкалял се с пи 
нгвини по снега. Казва, че 
в Индия хванал лъв за опа 
шката но това не му вяр 
*1ахме напълно. С голямо 
Удоволствие се шегува, а у 
мее и да намаскари слуша
телите. , ■

•— Разказвайте ни чичко!
— замолихме го нетдавна.

,-т-. Нещо интересно! — до 
бави Войко.

— Напрегнато и страш
но! — пожела Дуле.

Седнахме край него. а той 
се накашля и започна:

— Добре, мили мои, но 
бъдете храбри. Приказката 
е наистина страшна! С при 
таен дъх зяпнахме в чичо 

• Горян.
— Тъкмо се намерих от 

тази страна на реката, запо 
' чна стаоецьа, а беше задуш/ 

но каго в хлебопекарска 
пеш. Непоносима Горещи
на! Пот се сливаше от лице 
То ми, а аз пуснах смела 
крачка из пясъка.

— А къде беше това? — 
запитах.

— В Африка...? мечтател 
но промълви Войко-

— Или в Австралия...?— 
добави Дуле.

— Бананово дърво... — към
запомня всичко каквотому 

Често идва на
-•

се разкаже, 
училище заедно с останали 
те деца от своята махала, 
обаче проявява много по-го 
лям интерес от тях

Т. Ранчев

Малко застанах — продъ 
лжи чичо Горян, не наблю 
. дейни ни, и внезапно се спъ 
нах. Какво е това?! Стра
шен рев разцепи нажеже
ния въздух, а мене като че
ли от всички страни ме об 
хванаха чевръст ръце. Не 
възможно.... Ръцете сфяга- 
ха, а ушите ми пукаха от 
дивашки викове: „А — х°я 
-хоя-хооооой! Бум-дум-уа- 
аааГ

КОСТ А АБРАШЕВИЧ
1

ПРОФЕСОРИДЕЦА
химия Петнадесетгодишен лекар* ^ Единадесешгодишен Професор Ло

се годишен той преподавал 
химия в един колеж и оби 
чал да играе шах.

Само в последните десет 
години две деца удивиха 
света. Първият е малкият а 
мериканец Боби Гордон, ко 
йто на еднадесетгодишна 
възраст успя да отбрани до 

дисертация и да

Често сте склони да се у
дивляване лот способности
те на някой ваш другар, Ко

И пО-бъРЗО ОТ
вас може да научи урока 

Понякога с!ге- склЪни 
да му завидите за тази не

способност. Но това са

В миналото също така е 
имало много да ро вити др. 
ца. Малкият французин 
Даниел ТеЕрю, роден през 
1669 година още като две
годишен е знаел латински й 
гръцки език. На деветгода 
пгня възраст станал доктор 

латинските названия на над по логика, а на десетгодиш 
В шеста на възраст и доктор по фи 

лософия. На петнадесет го
дини станал доктор по ме
дицина.

йто повече

си. кторска 
стане доктор по химия. То
ва дете-доктоо на пет годи 

възраст е знаело и-
гова
обикновени работи. В света 
е имало много по интересни 
случаи на детска способ
ност. която е отивала до из 
ключителносг.

Дуле пръв не издържа;
— А какво се случи след 

това?
Чичо замислено навъси 

чело.
— Какво се случи? Ка

кво би се случило? Нищо 
не се случи. Всичко започ
на хубаво, а сетне си отидо 
ха в. къщи.

— В къщи?!
— Как така...

Кой?
— Па децата.
— Л-е-ц-а-т-а-?
— Разбира се, накашля

Аз се сепвам, опитвам се 
да се освободя, ада ръцете 
хато клещи ме държеха- 
Не можах да помърдна. И 
тогава почувствувах, че о- 
кОло врата ми е прехвърле 
но въже, кОето- ме стягаше.

— Диваци ли ви нападна 
ха? — запита Войко. 
о— У-ух! — въздъхна Ду

шна
мената на много звезди и

180 съзвездия, 
година е написал една сту
дия за строежт на атома,- в 
седма година започнал да и 
зучава химия на Вестерн- 
ския университет и дипло-

Ето някои примери, кои 
то в историята на човешко
то съществуване са набеле
жели: Науката е забележила о- 

ще много такива имена на 
мирал в десетата година, деца-математици, физици, 
Като единадесетгодишен °т химици, писатели и филосо

в КЪЩИ? Оттичане на РЕНИТе В бранил докторска дисер- фи И естествено тяхното
тапия и станал доктгор по участие з борбата за напре

дъка на науката е било зна 
чително.

ле.
— А после?
— После ме завъртаха за 

това нещастно дърво. завъ 
ртаха ме мили мои, а слън
цето печеше безсърдечно. 
Гореше! Можете ли да си 

. представите как се чувству 
вах. След това започна та
нц ок°ло дървото-, т. е. око
ло мене- Мислите ми трес
каво летяха. Но бях безси
лен. Наскоро забелазях пла 
мък: накладоха огън!

— Страшно... наежи се 
Войко.

— Жив да ви пекат... въ 
змутих се а3-

— Човекоядции! — пре
бледня Дуле.

Обвзе ме треска пред оча 
кване. Какво ще стане пР- 
нататък? Погледът на Вой
ко се прикова за лицето на 
чичо. Дуле седеше на зем
ята и зяпаше в чичо Горян 
със широко отворени уста.

я моретата н океаните химия.
Този случай не е единс

твен. Младият Фред Сафи- 
ер, който 1956 г°дина бил 
На дванадесет години се за 
писал на Харвардския уни титлите доктори, те обича- 
верситет и станал известен ли да играят с връстници- 
учен-атомист. Кат0 тринаде те си на улицата.

Всички реки на земното 
кълбо- отичат в моретата и 
океаните с 36.560 куб. кило 
метра вода. Най-много реч 
на веда дава на моретата 
и окениТе Азия (12.850 куб. 
км. или 35%), след това 
Южна Америка (7.450 куб. 
км. или 20%), от което п°ч 
■фг половината внася река 
Амаеон в Атлантически °- 
кеан. Трето и четвърТо мяс 
то заемат. Африка (5.390 
куб. км. или 15% и Север
на Америка (4655 куб. км. и 
ли 13%). Пето място заема 
Европа (2.845 куб. км. или 
8%), а последно място Ав
стралия с Океания (1.750 
куб. км. или 4%). Ако до 

, сегашното количество вода 
което се влива в моретата 
и океаните би се разляло 
по сушата, би се получила 
дълбочина от 247 метра.

Все пак да ви припом
ним нещо-те са били и са 
си останали деца. Въпреки

се чичо.
— Това бяха малки деца. 

Майка им ги викаше на о- 
бед.

Значи, става дума за 
шега на чичо. Намаскирал 
ни е!

— А къде стана всичко 
това? — строго запитах чи-

Вървях, вървях, а под но 
зет е ми, горещ камък, на- 

Предчувствувах,жежен. 
че наблизо има река. Храс
талакът ставаше все по-гъ_

чо.
Той разшири ръце.
— А къде? В Славонски 

брод, разбира се. Там лету 
вам при брат си и се къпя 
в Сава.

Наистина, чичо не ни е 
излъгал. Сами сме се пре
варили. Ние Си предстштхме 
далечни страни. Не предпо 
чигахме че интересни неща 
се случват и у нас. Трябва 
да вярваме на чичо! Мъ
дър е, тридесет години пъ
тува по море и суша. Т°й е 
видял пирамиди, яздил сл
он, играл се с 
Дори, както казват, 
лъв е хващал за опашката, 
и пак се завърнал у д°ма, 
защо-то най-щастлив е тук!

ст, п°-зелен; като че ли ця 
дата природа е съживена 
юг близостта на водата. И 
аз се Съвзех, ускорих кра
чка и току виж, 
съм до едно дърво, а изпод 
него — прекрасна сянка.

— Сигурно е бил кокосов 
орех! — намеси се Войко.

— Или палма! — вълну-

стигнал
С това купойче приключва нашият награден кон

курс. Затова веднага направете следното: съберете вси 
чки купенчета, отговорете на въпросите (ако това не 
сте направили), и НАЙ КЪСНО ДО 1 МАРТ т. г. изпра 
Тете купончета до редакцията на адрес: Редакция Бр^г 
ство” ул. Пети конгрес №34/1У—Ниш. За тоя „труд 
може д апелучите една от наградите: часовник, фут
болна топка, писалка, молив, книга, тетрадка, бои за“Ешшаздшш
мание. Затова имате време да намерите всички купон- 
чета, ако някои сте пропускали.

вАх се аз.

Сняг детска радост
пингвини- 

жив ПРОВЕРЕТЕ СИ 
.НАБЛЮДАТЕЛНОСТТА

Внимание! Последен срок за изпращане на купонПревод: М. Андонов четата е 1 март т. г.
. Купон № ®СвеШоани залежи на5:-Ш

кафяви въг. ища и
1. Колко жители имат Димитровград и БосилегРаДлигнит

според последното преброяване на населението?
взй-Според най-новите сведе 2. Кой получи годишната награда на НИН зания на Обединените нации добър наш роман?

3. На коя дата Цариброд е получил името Дим>^световните резерви на каф
яви и лигнитни въглшца, рорград?възлизат на 1.205 милиарда 9 (Чтона. Огг това количество ^5 ОТГОВОРИ:най-голяма част притежава
СА1Ц (705 мил орда тона, и- ' (1.ли 58,5%), СССР 25% от
съвкупните световни резер 2- ■

ви (или 301 милитрда то- 333X5
на). На трето мя.сто е Евро
па (без СССР) с 12% или

3.
Име и презиме148 милиарда тона. Осттна-

лите области нт света (Азия
уч-к от основното у-щебез СССР, Африка и Авст- Горните две рисунки са на 

пръв поглед напълно ед
накви, но те се различават

ралия) имат по-малко от 
5% на световните резерви адрес — улица, село

общинана'кафяви и лигнитни въг- на десет места. Пронамери


