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След Посещението на ирезидепша Тишо в ОАР и Судан Заседание на ОК на СКС 6 Ниш
В разговорите е проличало Пълно

единодушие в оценката на между
народните проблеми

Политическото въздействие на акти
вите все повече се чувствува в 

учрежденията и организациите
>■

На последното заседание 
на Околийския комитет на 
Съюза на комунистите от 
Нишка околия, което се съ 
стоя на 28 февруари, е раз
исквано за активите и за Ар 
уги форми на дейност на 
комунистите. В материалите 
и в разискванията се изтък 
ва, че постоянните и времен 
ни активи на Съюза имат ог 
ромно значение за мобнлизи 
райе на комунистите в раз
решаването на всекидневни 
задачи на нашето обществе- 
исшкоиомическо развитие. 
Макар опитът от работата 
на активите да е още скро
мен, тяхната дейност в мина

лата година е показала, че 
те са усъвършили рабо
тата си и са надделели пре
дишните слабости, така че 
тяхното политическо въздей 
ствие се чувствува в учреж
денията, организациите и сд 
руженията.

Тъй като активите са ини 
циатори за разрешаване на 
актуалнн въпроси от живо
та на средата в която дей. 
ствуват, те са допринасяли 
да се мобилизират комунис
тите за разрешаване на кон 
кретни въпроси, особено за 
премахване на отделни отри 
цателни прояви, характерни 
за дадена среда. Изтъкна се.

че активите са допринесла 
за навременното Солидарна* 
ране на становищата на кому 
нистите по разни въпроси, 
които са се явявали в тяхна

Посещението на президен 
та Тито в ОАР и Судан 
още един нов път на дружба 
та и мира. От 4 февруари, 
когато президентът пристиг 
на в Александрия, до 21 фс 
вруари, когато „Галеб” пое 
път към родината, нашият 
президент е водил важни дъ 
ржавни разговори с прези
дента на Обединената араб
ска република Гамтл Абдел 
Насър и с председателя и."
Върховния съвет на Судан 
Ибрахим Абуд.

Официалното съобщение, 
издадено по повод разгово
рите между презнедентитс 
Тито и Насър именно потвъ 
рждава единодушието в оце 
нката ‘ на международните 
проблеми, които са били пре 
Дмет на разговорите.
__ В него се казва:

,'.Президентът на Федерати 
ч *на народна република Юго 

слааия Йосип Броз Тито със 
съпругата си е посетил Обе- 
динената арабска републи- 

-д -:Лл през февруари 1962 голи- 
-як- по покана на президента 

■ Гамал Абдел Насър. Двама- 
: та президенти са използва

ли случая да разменят стано 
жищата по редица въпроси.
Интересуващи двете Страни 
я необвързаните страни изо 
баю,- и: по- световните проб- 

г- леми. 'Особено са: обсъдили 
; разво* на -международното 

положение след Каирската 
' среща на 18 ноемвери 1961 
- година и ролята, която след 
:: -Белградската конференция 

са имали- необвързаните 
’ страни в намаляване напре

жението и създаване на све
товния мир върху основите 

с'- на правда и свобода за вси- 
• -чки народи. ■

- След - като в съобщението 
ое изтъква сегашното състоя 

' ние на обстановката на Бли 
? зкия изток и в арабския св

ят, в съобщението се казва, 
че двамата президенти изра 

. зяват пълна подкрепа на 
алжирския народ в осъщест 

. вяване на правата му и пъл
на подкрепа на мерките, ко 
■то в новата обстановка Пленум ма ОО ССРН Босилеград 
считат за добри при осъще
ствяване на техните тежнения 
алжирският народ и прави
телството.

Също така се изтъкват и 
разговорите по въпроса за 
опита на някои сили да се 
противопоставят на свободна 
та политика, която са прие
ли необвързаните страни.

„Двамата президенти — се 
изтъква по-нататък — са об
съдили новите тенденции в 
международния икономичес- 

, ки живот, където създаване 
. то на ексклузивни икономи 
. чески групировки заплашва 

да нанесе вреда на икономи
ческото сътрудничество и ме 
ждународната търговия и да 
засегне икономическите ин
тереси на развиващите се 
страни и на страните които 
не епринадлежат на тези гру 
пировки.гВъв връзка с това 
те считат, че засегнатите 
страни са заинтересовани и 

: длъжни да изнамерят пъти- 
; ща и начин за защита на сво 

ите интереси , чрез обезпеча- .
. паис на нормално икономи- | колия са 

часко сътрудничество и тър- училища

Накрая в съобщението се 
изтъква сърдечността, в коя 
то са водени разговорите и

говия между всички страни, 
чрез премахване на изкустве 
ните бариери. -...

е о-

та всекидневна активност, в 
уреждане на междусобннтв 
отношения и в подобряване 
работата на основните*- ор
ганизации.

В заключенията от заседа 
нието се казва, че активите 
трябва да се развиват и за 
напред като се държи смет
ка за развитието и на други 
форми на мобилизиране ко 
комунистите изтъкнати от 

неотдавнашния Ш пленум на 
ЦК СКЮ.

При това трябва да се дъ 
ржи сметка щото активите 
в никой случай да не налагат 
ролята си на основните орга 
нйзации или ръководства в 
отделните учреждения и ор 
ганизации, но да се разви
ват само като форми на мо
билизиране на комунистите 
за заемане на единни станов

Съвместно обсъждане на дей
ността на обществените 

организации
Тези дни в Ниш се състоя 

съвместно заседание на Око 
лмйския отбор на ССРН и на 
Околийския комитет на На
родната младеж. Целта на 
заседанието бе да се обсъ
дят някои проблеми на дей
ността на обществените ор
ганизации, които включват 
младежта и тяхното възпита 
телно влияние върху съща-

на Сърбия, на които на опре 
делен начин бяха засегнати 
и редица проблеми от дейно

(Следва на 2 стр.)

вища по определени и акту 
ални въпроси на тяхната ак 
теивност
V-,"-»-.-- >4 Т ■' -
ЖИВОТ.

обществен
Т.

в нашия

ИЗБОРИ НА РАБОТНИЧЕ
СКИ СЪВЕТИта.

Президент Тито От доклада и разисквания 
та се констатира, че общес
твените организации в Око
лията израстват във все по- 
значителен фактор на въз
питанието и образованието 
на младежта и че в тази на
сока са постигнати зиачител 
ни резултати. Фактът, че мл 
адежта представлява 75“/» от 
членството на тези организа 
цни е показателен пример на 
това твърдение.

Ръководствата на Сопиалк 
етическия съюз са допрйнес 
ли особено много за разре
шаването на много въпроси 
на обществените организа
ции, особено след Петня кон 
грес на ССРНЮ и на ССРН

Тазгодишните редовни из
бори за работнически съце 
ти п

приемане на мерки по изпъд
В съобщението е изтъкна

то, че са водени разговори и 
по въпроса и за предстояща 
та среща по разоръжаване
то в Женева.

Също така се казва, че 
„двамата президенти са об
съдили съществуващите сър 
дечни отношения,, които свъ 
рзват двете страни във вси
чките области и мероприятия 
които ще осигурят посто
янно развитие на тези отно
шения на начин, който обез 
печтва двустранна полза в 
най-голяма степен.

се казва, че президентът на 
ОАР е приел със удоволст
вие поканата на президента 
Тито да посети Федеративна 
народна република Югосла
вия.

нение на производствените 
управителни отбори,ко планове..Важно място в пре 

ито ще се произведат наско дизборната активност имат 
ро, представляват важно об обсъждането и изучаването 
ществено-полнтнческо съби- ефикасността на съществу- 
тие за нашата общност и ващата организация и дей- 

трудовнте ността на самоуправителння 
по стопанските механизъм с цел за по-ната 

общно- тъшното му подобряване и 
стта е удостоила е големи пра укрепване. В ония колекти
ва и задължения по разре- ви, където покрай работнн- 
шавапе въпросите на пронз- чсскня съвет н управителния 
водството и разпределение- отбор съществуват н други 
то- органи на самоуправлението

Именно затова е необходн трябва подробно да се обсь- 
мо да се посвети най-голямо ди досегашната им работа, 
внимание на общсствено-по- взаимните отношения и от- 
лнтнческото съдържание на ношението към работнйчео- 
предизборната дейност, коя- кня съвет и органите на ръ* 
то трябва да се насочи към ководенето. Чрез шнрока: ра 
широко мобилизиране на ко змяна на мнения и становн- 
лектпонте за изпълнение на ща трябва да

Президентът Тито е напус
нал ОАР на 21 февруари. На 
24 февруари корабът ,-,Га
леб" с който пътува нашият 
президент хвърли котва в 
малкото пристанище на Ма- 
карско приморис Плоче, къ
дето народът Го посрещна с 
топли поздравления. От Пло 
чс праз Сараево президент 
Тито е пристигнал в Белград 
на 25 февруари вечерта.

по-спецнално за 
колективи
организации, конто

ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОТО ДЕЛО се . стремим
производствените задачи, о- към изграждането на един- 
чертани в общсствененя пл- ственн становища за по-ре- 
ан, и към надделяване труд- шнтелнл ориентнровка към 
постите, явили сее през ми- развитие на системата 
палата годшш, а всичко то- вътрешното 
ва в полза на по-нататъшно и

ща с 109 преподаватели на 
2.990 ученика. Съвсем ма
лък брой деца не посещават 
училище поради отдалсчност 
и други причини. В периода 
след освобо,лепенето в Боси 
леградската община са пое 
троени 17 училищни сгради, 
предимно иа доброволна ба
за или местно самооблагане. 
Особено хубави и просторни 
са училищните постройки в 
Горна и Долна Любата, Па- 
ралово, Груинци, Горна Ръ- 
жаиа и някои други села. V 
чилииши сгради се строят о 
ще в 7 села.

В близко бъдеще учили
щната мрежа ще бъде толко 
ва развита, че всички дорас 
нали деца ще бъдат обхвана 
пати в основните осемгодиш 
ни училища. Идващата гоу 
дина ще бъдат отворени о- 
ще 3 петокласии училища в 
селата: Горна Ръжана, Ка- 
раманица и Назърица и 2 
шестокласни — в Дукат „Це 
тър” и Броеница. . -

толкова учители и ед
на гражданска школа в Бо
силеград с 4 учители. Число 
то на учениците през 1939 
година е било — 1.600.

През 1954 година, десет го 
дини след освобождението, 
на същата територия е има
ло 56 основни училища с 
64 учители, 6 осмогодишии 
училища с 28 учители и вие 
ша реална гнмптзня с 21 пре 
подавател, или вкупно: 63 
разпи училища с 113 препо
даватели и 3.400 ученика. 
Значи/ и числото на учецицн 
те, и числото на учителите 
се е увеличило повече от два 
пъти.

През 1961 година на тая 
територия с изключение на 
божичкия и клнсурския ра
йон (10 села) са работили 32 
основни четиригодишни у- 
чилища, 2 петгодишни оспов 
ни училища, 5 осемгодишни 
и средно икономическо' у- 
чилище.-Всичко — 40учили-

Неотдавна в Босилеград 
Ре състоя Пленум на Об
щинския отбор на ССРН на 
който, покрай членовете му 
и директорите на оРемгоди 
шниТе училища ггрисъству 
ваха и представители на ра 
зни обществени организа
ции и дружертва.

на
разпределение 

непосредственото решава
те развитие на социалисти- не от страна на колектива.

Особено внимание трябва 
делеш1ето според труда нде да се обърне на предлагане 
мократнзацнята на отноше- то н избора на кандидатите 
ннята в предприятията. За за нови работнически 

тая цел се налага трудовите ти и управителни отбори В 
колективи да обсъдят двего- предприятията, 
дмшната работа на своите ва се спазват

ческптс отношения в разпре

съве

Пленумът разгледа досе
гашните резултати, насто
ящите проблеми и бъдеще 
то р&звиие на учебното де 
ло в Босилеградско. В до
клада и разискванията бе-

като при то 
и развиват де-

самоуправнтелнн органи, ка мохратичннте методи и фор 
то отчетат ролята им в про ми, които на практика да- 
веждането на новите нконо ват правото на всеки член 
мнчески мероприятия, в у- на колектива 
съвършенствупансто на сне- изкаже мнението си. Безсцо 
темата на вътрешното раз- рно е обаче, че в новите ор- 
предсленне според труда, ка

свободно да
ше подчертано, че а прос
ветното дело са постигнати 
огромни резултати: от осво
бождението насам. Учили
щната мрежа в Босилеград 
ско е най-гъста във Бран
ена околия и между най- 
гъстите в Народна Републи 
ка Сърбия.

В стара Югославия на тери 
торията на Босилеградска о 

работили 43 
със

гани на самоуправлението 
кто н в развитието на фор- трябва да се изберат 01П1Я чл 
мнте на непосредственото ръ нове на 
ководене в самия колектив.

В течение на подготовката 
па изборите трябва да се иа тива и ще се заложат за по
стои покрай анализа на до- добри резултати в работата, 
сегашните успехи н слабости за по-пълно развитие на де 
в работата на предприятията мократическата практика, н 
да се съгледат по-пълно таз за премахване иа отрицател 
годишните задачи за пред- ните явления. Т. Слааииски

колектива, конто 
Ще оделотворяват положите 
лиите настоявания на колек

сЪщо
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Край на Алжирската война?Подготвителната конференция 

свят без бомби“ завърши Преговорите между алжирското пра
вителство и франция ще продължат

99
След четиридневна работа 

в Загреб е завършена подго 
твителната конференция за 
заседанието на „свят без бо 
мби" което ще се състои в 
Акра, столицата на Гана. 
На пленарното заседание ко 

: ето бе проведено на 27 фев
руари, председателят на По 

: дготвителния комитет, е бла

международното иапрежс- | ядрени военни материали в 
ние, разоръжаването, пре- средства за миролюбиви цс- 
връщане на съществуващи!е I ли и пр.

СЛЕД СЕДЕМГОДИШНА БОРБА АЛЖИРСКИЯ НАРОД ИЗЛИЗА
КАТО ПОБЕДИТЕЛ.БШТ В ТУРЦИЯ НЕОТДАВНА СТАНАХА ТАЙНИ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ПРЕДСТА 
ВИТЕЛИ НА ВРЕМЕННОТО АЛЖИРСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ФРАНЦИЯ. 
СЛЕД ТРИ БЕЗУСПЕШНИ РАЗГОВОРИ ТОЗИ ПЪТ БЕ ПОСТИГНАТО СЪ
ГЛАСИЕ ПО МНОГО ВЪПРОСИ.

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА АЛЖИРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
СЛЕД ПЕТДНЕВНО ЗАСЕДАНИЕ Е РАЗГЛЕДАЛ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПО
СЛЕДНИТЕ ПРЕГОВОРИ И Е ОПЪЛНОМСЩИЛ ПРАВИТЕСТВОТО ДА ПРО
ДЪЛЖИ ПРЕГОВОРИТЕ С ФРАНЦИЯ.

ВЪВ ФРАНЦИЯ СЪЩО СА РЕШЕНИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ПРЕГО-

Ашсара. След малко прекъ 
сваие поръката е била про
четена н партиите приели съ 
щата.

В тези моменти, когато се 
считало, че „помирението” 
между партиите ще смири 
положението, от Есхишехнр 
(военна база на Турция, 200 
километра от Анкара) при
стигат вести, че воепповьзлу 
шиите сили са в сражение с 

части, които са би 
настроени превратадж110 

ски. Метежниците тръгват 
към столицата, обаче идване 
то па деня дава възможност 
па геиералщаба да използва 
лоялността на воешюпъздуш 
нпте сили н да ги употреби 
срещу метежниците. След у- 
лтиматума, отправен до въз- 
буптувалнтс се войскови час 
ти, те се предали. В бунта са 
участвували около 8.000 вой 
пнци, които веднага, са били 
обезоръжегш.

Наказателни мерки, както 
се съобщава, не се предви
ждат, освен пенсиониране 
на някои военни личности и 
ли премествания на нова дль 
леност.

годарил от името на участнн 
цнте в конференцията на ю- 
гославското 
Югославската лига за мир и 
ма Югославската

правителство

академия 
на науките и изкуствата, че 
са далн възможност за поле
зна ' работа на това съвеща
ние.

лБОРИТЕ.
НАЙ-СЕТНЕ АЛЖИРСКАТА !вОЙНА, КОЯТО ВЗЕ ХИЛЯДИ ЖЕ

РТВИ Е КЪМ КРАЯ СИ А НЕЙНИЯТ КРАЙ Е ПОБЕ ДА НА АЛЖИРСКИЯ НА 
РОД В БОРБАТА СРЕЩУ КОЛОНИАЛНИЯ ГНЕТ.

В съвместната резолюция 
на конференцията едннолуш 
но се поздравява починът на 
президента на Гана Кваме 
Нкрума за свикване на засе 
данието в Акра. Иначе, подго 
твителната конференция в 
Загреб е обсъдила основните 
■проблеми, свързани със съз 
'даването на свят без бомби 
—проблемите за намаляване

ОЩЕ ЕДИН В КОСО МС Апехотните
ли

речена „Приятелство” — от 
площадката за лансиране в 
Кейп Каневерал и я поста
ви в орбитата на височина 
между 160 и 240-километра. 
Глен е обиколил земята три 
пъти. Полетът е траял-4 ча 
са, 56 минути и 26 секунди 
и за това време са- измина 
Ти около 130.000 километра. 
Бързината на полета е би
ла около 28.000 километра 
в час.

В досегашни
те космически 

учас
твуваха: Гага 

рин, Шейьрд, Ти 

тов и Грисом.

■-

Президент Гюрсел
Последните съобщения от 

Турция говорят че бунтът е 
потушен без особени усилия 
и почти без кръв. Четирима 
висши офицери между кои
то н Айдемир, са пуснати от 
затвора на 27 февруари. С 
това, счита се, е сложен край 
на явилите се размирици, в 
тази страна, която преди 
две години доживя един дър 
жавен преврат в който войс 
ката въстана против режи
ма на Мендерес и го свали.

Опитът за държавен прев
рат започна на 21 февруари 
в Военното училище в Анка 
ра. Договорът на комендан
та на училнещто Айдемир с 
ръководители на някои вой
скови части обаче станал из 
вестен на началника на тур
ския генералщаб Сунай, кой 
то повикал Айдемир и му съ 
ветвал да не се опитва да 
прави нещо, което е несъв
местимо с неговата офицер
ска длъжност. По това вре 
ме и правителството на Ин- 
ъошо взело мерки да смири 
бунта. Поръката на премиер 
Иньошо обаче била прекъс
ната по радиото, когато не
познато лице хвърлило бом
ба върху радиостанцията в

иолети
КРАТКИ
довини

- Т
Изборите в НР 

България Първият американски 
космонавт, който е 
обиколил земята

Изявление на д р Херман Мюлер

Според официалните съоб 
Гщения на Централната изби 

‘ рателна комисия на Народ
на република България 
изборите за Народно събра- 
ние в България са гласували 
99,71% от общия брой на из- 

3 бирателите. За кандидати 
Отечествения фронт са гла- 

99,90% от общия брой

Ош досегашните атомни опиши 

човечеството ще страда 

две хиляди години
По тоя начин’Джон Глен 

влезе в семейството на кое 
монавтите което досега съ- 

двамата руси Га
гарин и Титов и двамата а- 
ме риканци — Шепърд и 
Гриеом. Между американ
ците Глен е първият,. чий- 
то .кошяйи, полет 
кръжен. Полетите на .Ше
пърд и Грисом са имали ба 
листтгчен вид.

Пътят на Глен с особен и 
нтерес бе следен на -Амери 
канркия континент. Хиляди 
телевизионни екрани пре
насяха снимките на цо-лета

на

чиняваха

Носителят на Нобелова 
награда за генетика д-р Хер 
ман Мюлер, професор на у 
ниверситета в Индиана САЩ 
е заявил, че човечеството 
ще страда още две хиляди 
години от досегашните атом 
ни опити. Освободената ато 
мна радиация според него, 
ще предизвика още много 
смърт н деформации по све
та. Досегашните опити пана 
сят вреда на нашите органи 
змн и на бъдещите генера- 

Сегашпото количество

■ излъчвания съкращава живо 
та а дългосрочна последица 
от тези опити и излъчвания 
ще са все по-слаби хора, кои 
то лесно ще заболяват. -

Становищата на този про
фесор отдавна се протнвопо 
ставят на официалните съоб 
щения на правителствената 
Комисия за атомна енергия 
па САЩ в конто се казва, че 
сегашното равнище на нзлъ 
чванията не представлява о- 
пасност за човечеството.

на

сували 
на гласувалите.

Премахване 
на Сталински» 

те награди 
в СССР

•и приземяването. След при 
земяването

■и---*В Съветския съюз е преус
тановено присъждането 
,сталинската награда. Дипло- 

званието лауреат на 
награда е заме-

америкацекото 
радио непрестано повтар
яше новината за успешния 
полет на Глен.

на цип.

мите и СЪБИТИЯТА В ЛАОС.сталинската 
нено с дипломи и звание ла 
уреат на държавната награ 
да-на СССР. В доклада пред 
съвещанието на ръководите
лите на катедрите за общест 

на ЦК

„Петпят от космоса”Войските Бун Ум все повече минават но страната на паоскнте патриоти
Американският печат по

мества о(гзвука на петлета 
на Глен в Чужбина-, като 
сочи, че успехът на Глен в 
Югославия е поместен на пъ 
рвите страници в. печата.

На 20 февруари 1962 го 
дина в 9,53 часа мергно вре 
ме астронавтът Джон Глен 
пелетя в Космоса. Ракетата 
„Атлас” понесе кабината на

членът: вени науки 
КПСС Суслов е съобщил, че 
това решение е взето от ЦК 
иа КПСС и Министерския 
съвет на Съветския съюз, за 
да се „удовлетвори искане
то на научните, технически 
и. производствени работници 
и. също така и на писатели
те и художниците.”

ви войници минават на стра 
мата на лаоскнте патриоти.

Председателят на легално
то правителство Сувана Фу- 
ма е заминал на среща с 
принц Суфанувонг, за да се 
консултира с него за образу 
ване на каолпцнонно лаоско 
правителство.

Както съобщават някои а- осните патриоти отвърнали
с контраатака и принудили 
метежниците да се върнат 
назад, като дали голям брой 
жертви- мъртви и ранени.

Лаоското радио съобщава, 
че е дошло до стълкновения 
между офицерите и войници 
те на метежниците, а също 
така и до стълкновения ме 
жду бунтовниците и техните 
чуждестранни
Все по-голям брой Бум Умо-

генции Бум Умовите военни 
части се съсредоточават в о 
бластта Нам Та. В тази об
ласт с американски самоле
ти са прехвърлени 40 метеж 
ннчески чети, чиито провока 
цни стават все по-чести и бо 
мбарднрат укрепленията на 
военните части на легалното 
лаоско правителство. Части
те на генерал Носаван са на 
паднали село Сан Хун, но ла

Париж е отговорен за убийствата в Алжир
таВагевдияапоНпоПАЛ>КИ^Ка 0Т страна на ©асовете’ бан- 
ствата в Алжип го °Л убнй' Ан стават пред очите на сто 
Париж е отговорен за^' 42 ™Ц" френски войници и жа
защото тези убийства идарми' които не Действуват
винното алжирско население тер”" НаСеЛеНИеТО °Т

Загинал комен
дантът на Ан
голската НО 

Армия

съветници. Терорът на ОАС 
Алжир Продължава

в Съвместно заседание на 

ССРН и Нар. младежЧленовете на военната те 
рористична организация ОАС 
от ден •• 'на ден стават все

-Ц; *

(Продлженне от 1 стр.)по-ожесточени към мирното 
алжирско население. На улн 
ците на Алжир пред очите

проявяват и слабостн.и тру- 
дости. Тук идват на първо 
място — шаблонните плано 

и недостатъчното еъ-

стта на обществените 
низации.

Народната младеж 
така е развила тясно сътруд 
ничество с обществените ор 
ганизации, настоявайки при 
това съдържанието на рабо 
тата в тези организации да 
бъде приспособено 
требностите на

Всичко

‘ Агенция Франс-прес е съоб 
шила’ че в една борба сре
щу португалските 

‘листи е загинал

орга
на цялото гражданство стре 
лят в гръб с 
шмайсери невинни хора. Ме
жду уоитите през последни
те дни се намира един 83-го- 
дишен старец. Терористите 
заявяват в едно тайно съоб
щение, че „смъртната

вс' колониа- 
комендан- 

тът на Анголската народоос 
вободйтелна армия Жао Бап 
тиста. Баптиста се е нами
рай. на този пост от избухва 
не на въстанието 
кня народ срещу Португалия 
на '15 март 1960 година.

същопистолети и държание работата, 
както и неразрешените 

кадрови и материални въпро 
си й недостатъчната връзка 
с организациите, където чле 
нуват

в-

на ашолс към по- незначително число 
младежи от- село и работни
ческата младеж. В' работата 
проличават и отрицателни 
явления, против които орга
низациите и 
на ССРН и Народната мла
дей недостатъчно се борят.

кампа
ния срещу „мюсюлманските 
бунтовници’ ще продължи и 
знапред.

младите.
това е допринесло 

и самите организации да по 
ложат усилия за 
на техническата 
звой на

повдиганеПокрай убийствата 
шат и се вър

редица ограбвания 
по предприятия и квартири, 
на улиците — навсякъде. Са 
мо в Оран, френските 
селницн ограбили над 210000 
нови франка.

активноститекултура, ра 
планинарството и 

туризма, издигане на физи
ческата култура и социално 
тическото възпитание 
адежта. Но в работата 
зи организации, както 
тъкна

На. края на заседанието
бяха направени заключени* 
с- които ще б>дат запрзнатя
обществените организациите.

на мл 
на те 
се из

на заседанието, се.

пре-
Среща на високо равнище

1
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Пред Осми марш Ь ДимишроЬ1рад Из ирошоколише на събранията на из бяраШелище

Реорганизация на местните отбориСЕРИОЗНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА МЕЖДУНА
РОДНИЯ ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА

През последно време на 
територията на Босилеград 
ската община се състояха 
събрания на избирателите, 
на които бяха обсъдени ня 
колко съществени въпроса, 
по които избирателите се 
изказаха.

Едно от главните места на 
събранията заемаше реорга 
низацията на местните от
бори на територията на об 
щината. Това е третата ре
организация, която се счи
та че, е най-подходяща за 
рабогга и плодна дейност. 
Първата организационна ст 
руктура във всяко .село и 
местен отбор-бе много раз
покъсана, а г/гората-един 
местен отбор за повече се
ла, (бяха образувани 9 мест 
ни отбора на цялата общи
на) представляваше °бреме 
кяване на местните отбори 
с много проблеми.

Предполага се, че настоя 
щата организационна стру
ктура, съгласувана с нале
жащите и предстоящи про
блеми в отделните райони 
и села. ще даде най-добри 
резултати. Въз основа на 
спечеления опит от предхо 
дните организационни стру 
ктури сега са използвани 
положителните страни и на 
първата и втората структу
ра. Всяко по-голямо село 
има и свой месТен отбор, ко 
йто ще бъде съсредоточен 
към въпросите на сг.оето се 
ло, а хората п°вече ще бъ
дат заинтересувани за пло
дотворната работа на отбо
ра. Не е изостанала и гру
пировката на отделни се
ла в един месен отбор. 
Така например Карамани- 
ца, Голетп и 5Керавино и- 
мат един местен отбор; На 
зърица, Доганица и Яреш- 
ник—един; Бресница и Бу- 
цалево; Белут и Изеор; Ми 
левпи и Груинци. Вместо 
по-раншните 9 сега са обра 
зувани 26 местни отбора, в 
които са обхванати 128 из
биратели и 71 отборник от 
народния отбор на общшта-

роден отбор в бъдеще да 
не се избират пъдари, кои- 
то селяните възнаграждават

пред селото или местния от 
бор. Всяко село намери по 
няколко обекта, които вне 
се в плана на благоустрой
ствените акции през теку
щата година. За разлика от 
по-. .к- пните благоустрой
ствени акшш, които бяха 
изключително съсредочеш- 
за построяване и поправка 
на ггътища и училищни 
страда в тазгодишните пла 
нове се предвиждат и ак
ции за подобрение на сел
ското стопанство — земеде 
лието’, градинарството и го 
рското стопанство. Така на 
пример селата Райчиловци, 
Радичевци, 
намиращи се по течението 
на Драговищица, са запла
нували урегулирване на ре 
ката, с което ще бъдат спа
сени значителни плодород
ни Площи; изкопаване на 
канал»: за напояване на зе 
меделските култури през 
лятото'; изсущване ка мочу 
ршца и превърщането им в 
плодородна площ и пр.

Повечето от събранията 
на избирателите са гласу
вали висок процент от за
плануваното самооблагане 
да се изразходва за залеся 
ване, за поправки на пъти
ща, построяване на чешми 
и водопоилища, а селата 
Ресен и Радичевци предви
ждат и построяване на нов 
мост в Долно Радичевци.

Особено оживени бяха 
разискванията по предло
жението на Общински на-

в натура, а да се поставят 
горски стражари, които ще 
бъдат плащани от рамото 
население .В предложение
то на Общинския народен о 
тбор се предвижда конкре
тна таблица —— колко Тря 
бва да се плаща на един хе 
ктар^

да „Братство-единство" полу 
чи признание за своята рабо 
та”...

Другарката Оливера Пет
рова изнесе твърде импреси 
вни впечатления из бригади 
рския живот, а другарката 
Николина Мишева прочете 
„ На линията" от съвреме- 
ната наша поетеса Мира А- 
лечкович.
На 2 март настъпват най- 

малките...
В общата, осмомартовска 

програма са включени и най 
-малките. И те ще имат въз
можност да манифестират 
своята безгранична любов 
към своите майки.

Учениците от основното у 
чилище „Моша Пияде” нас
тъпват с програмата на те
ма: „На моята майка", а на 
Осми март ще открият само 
стоятелна изложба в салона 
на Дома на културата. Глав 
ни мотиви в детските рабо
ти, които ще бъдат изложе
ни са: жена — майка, жена 
—работник, жена-боец и дру

Решенията на събрания
та на избирателите по то
зи въпрос са различни. Едни 
са гласували за предложени 
ето на общин. отбор, а дру
ги против. Прави впечатле 
ние, че онези села, които 
са икономически по-яки и

Мл екоминци,

не са много разпръснати— 
приемат предложението, до 
като другите — и то тто-го- 
лям брой—се застъпват за 
досегашните пъдари. Едни 
изтъкват, че въвеждането 
на допълнителен данък, от 
кОятс сума горските би по
лучавали заплати, представ 
лява обременяване. Други 
изтъкват, че пъдарите раз
насят писмата, свикват сел 
яните на събрания, разнас
ят покани, призовки, пови
квателни и проче, докато 
горските не би могли да се 
ангажират за тази работа. 
Затова те изразиха мнение 
че горските трябва да се на 
значават отстрана на общи

ги.
Между днмитровградчанн 

владее огромен интерес за 
детската изложба.
Програмата за Осми март

нския отбор и той да води 
над тях надзор да ги 
награждава.

въз-
На 8 март сутринта в го

лемия хол на Дома на култу 
рата Дружеството на жени
те ще устрои тържествена а 
кадемия в чест на 
празник. Освен реферата за 
значението и празнуването 
на Осми март, ще бъде из
пълнена и лнтературо-музи- 
кална програма.

На 9 март вечерта, самоде 
йния театър „Христо Ботев” 

представи драмата „Бор 
яна” ота Йордан Йовков. 
След представлението ще бъ 
де организирана богата лота

Дж. Андреевич-Кун:

Дружеството на жените 
в Димитровград трескаво се 
подготвя за чествуването на 
Осми март — международ
ния празник на жената. В 
чест на този велик празник 
жените от Димитровград са 
подготвили богата художес 
твено-забавна програма нр- 
-кои номера от която вече се 
изпълняват. В изпълнението 
й участвуват жени—служа
щи по учреждения и пред
приятия, женя — работнички 
и девойки.

Пренасяне на оръжие

сенова, председеателка на 
Дружеството на жените.

Другарката Бояна Виде
нова прочете няколко стра 
ници из своя дневник за у- 
частието си при построяване 
то на железопътната линия 
Шамац — Сараево през 1947 
година.

Другарката Дика Марино 
ва е бяла в състава на една 
чисто женска Димитровград 
ска бригада през 1949 годи
на. Тази трудова бригада е 
била формирана за прибира 
не на реколтата в Панчев- 
ски рит. Другарката Марино 
ва с гордост си спомня за 
тези незабравими дни:... „Не 
беше лесно когато форми
рахме бригадата— Трябваше 
да се отделим от децата си, 
да оставим дом; обаче, жела 
нието ни да помогнем на на
шата родина която се повди
гаше стремително и бързо от 
развалини беше по-силно от 
всяко друго чувство!...

„Женската трудова брига-

М. Присойсхк

Босилегр адвеликия

Цейносшша на младите горани 

Похвалена ош Общинския отбор
Присъдени са награди на бригадите

ще
На последното та. Горна Любата и Босиле

град.
Писмени грамоти ще бъ

дат връчени на бригадите 
на младите горани в села
та: Ресен, Извор, Долно 
Тлъмино, Горно Тлъмино, 
Дукат и Зли дол както и на 
колектива на дружеството 
на служащите в горското 
стопанство.

От получените парични 
средства бригадите сами 
ще разделят символични на 
гради на най-добриТе си 
членове.

заседание 
на Общинския отбор в Бо
силеград беше обсъдена де 
йносгта на младите горани 
през 1961 година и иипълне

рия.
На 10 март във физкултур 

ния салон ще бъде устроена 
другарска вечер с подбрана 
литературно-забавна програ- 

малка лотария. С това

1
та.Участието ка жените във 

възобновяването на страна
та ни— устни новини

нието на плана по залесява 
нето. Отборът единодушно 
прие предложението за най 
добра бригада да се провъз 
гласи бригадаа на младите 
корани „Църноок” при Ико 
номическото училище в Ео 
силеград и да й се даде пре 
ходно знаме и парична на 
града. Парични награди бя
ха присъдени и на брига
дите при основните учили- 

стоят 1 ща в Биртър, Долна Люба-

САМООБЛАГАНЕ ЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТОма и

осмомартовските тържества 
ще бъдат завършени.

Втор също1 така важен 
въпрос, който бе обсъден 
от събранията на избирате 
лите беше самооблагането. 
Всяко събрание на терито
рията на Босилеградскал-а о 
бщина мдгласува.самРоблага 
не от 4 до 8 работни дни, в 
зависимост от проблемите 
и задачите, крито

На 23 февруари тази годи 
на в малката зала на Дома 
но културата Дружеството 
на жените устрои устни но
вини на тема: „Участието на 
жените във възобновяване
то на страната ни".

Тържественото събрание 
откри другарката Лиляна А-

М. Андонов

По технически причи
ни вестникът излиза 

на 8 страници
Ст. Ст.

По следите на — Дьона, ще те осветим., 
контранападението 

на 27 юли в село Забърдие, 
в долината на р. Лепеница, 
Милица нападна неприятел 
ския патрул и разстреля е- 
дин офицер. Същит ден у- 
би и един германски вой
ник.

Милка Шубар-Наташа ви 
наги е била между първи
те. В околността на Ново 
Място бе обкръжена заедно 
с 17 партизани. Й когато на 
стъпи отчаяние и 
мислеха, че е напразно да 
се дава съпротива, Мили
ца взе командуванеТО в 
свои ръце и успя да про
бие обръча на неприятеля.

Наташа загина при напа
дението на Лития. Когато 
бойците видяха, че Ната
ша е мъртва търгаха в на 
падение с нейното име и от 
хвърлиха неприятеля.

ЖЕНИ ПАРТИЗАНКИ-НАРОДНИ ГЕРОИ ...В

народна революция
резидиумът на Народ 
ната скупщина на 
ФНРЮ провъзгласи 

за народни герои 282 бойци 
за проявена храброст през 
Народоосвободителната вой
на. Между тях се намират 
и имената на 17 жени — па
ртизанки, героини от война
та. Те дадоха своите животи 
за свободата на отечеството 
и представляват пример на 
храброст и патриотизъм. То

ва са: Ката Димбович-Мати, 
Дюка Дяпич, Равийойла Ян- 
кович-Рава, Данила Кумар— 
Андрея, Бехида Маглаич, На 
да Наумович, Анка Пагъен, 
Смиля Покраяц, Лепа Ралич, 
Радмила Сишкович, Милка 
Собар, Майда Връховник— 
Лозка, Милица Вучинич, Ве
ла йоцич, Олга Павичич—Ри 
та, йелица Мишкович и Пав 
ла Меда—Катя.

п всичкиДържанието на храбрата 
партизанка даде нови наде 
жди на бойците. Рада дожи 
вя да види освободен Пли- 
ес, но след това подлегна на 
раните.

ди'Гел между пленените, тя 
отвърна:

— АЗ НЕ СЪМ ПРЕДА
ТЕЛ НА СВОЯ НАРОД. А 
ръоводятелите саМи ще се 
открият, кстат<> започне у- 
нищожениеТо на зверовете, 
каквито сте и вие.

...В края на януари 1943 
година при нападение на 
Тумбе при Травник Мили
ца плени 12 усташи.

...През 1943 годинаВ началото ка 1942 годи
ни заЦина братът на Милица 
Вучинич. Тогава тя взе не
говата пушка и бомба, це
луна го и кя.за:

при
село Шупа.чка гя уби един 
четник но след няколко бо 
рби падна пронизана от не-

ф

Радмила Шушович от 
Смедеревска паланка през 
септември 1943 година напу 
Сна IV клас на гимназията 
и се приключи към парти
занските части. Напразни 
останаха опитите на комаи 
дира на отряда да я върне. 
Радмила не се съгласи. По-къ 
сно Рада се прояви в мие
ло боеве, а нарочно при 
преминаването на Дрина. 
Там борбата продължи ця
ла нощ и когато всички бя 
ха убедени, че върхът При 
ес не моите да се вземе, Ра 
дмила застана начело на 
ротата и повика:

— Напред другари, да у- 
нищожим гадовете...

(Четата премина в нападе 
ние. В първите схватки Ра 
дмила бе оанена. Другари- 
то се опитаха да я изнесат 
но тя отказа:

— По важно’ е да се взе
ме Приес, па тогава ще ме 
изнесете.

приятелските патрони.

Примерът на Рава, Анд
рея, Наташа, Рада, Лепа, 
Милица и още мнопо други 
жени-героини ще бъде за
писан ръс златни букви в. и- 
сторията на нашето народо 
освободително движение. 
Те оставиха своите домове, 
близки, деца, училищни 
скамейки и в най-трудните 
дни за нашите народи да
доха своиге животи за да 
могат стотици и хиляди де
ца да живеят свободен и 
щастлив живот.

Техните светли ликове 
винаги ще бъдат между нас 
и ще ни бъдат пример е бо 
рбата за социалистическото 
изграждане на кашата Ро
дина.

•ф*

ше е Данила Кумар—Анд
рея. Борбата бе жестока. 
Тогава загина и кемндиря 
на подделението. Храбрата 
жена не се смути, поведе 
подделението и направи про 
бив в неприятелските ре
дове.

Тя загина през марг 1944 
година, когато свободата за 
която се тя бори вече бе на 
прага. Тогава тя имаше са
мо 21 година...

Нападение на Тузла 1943 
ледина... Равийойла Янко- 
вич-Рава беше партизанка в 
една от бригадите. Дея дни 
ггродължваше борбата. Гер 
манциТе стреляха от града 
с няколко оръдия. Между 
па.ртирЯииТе имаше много ра 
нени. Рава се сражаваше де 
нонощно. Само за една нощ 
тя оказа санитарна помощ 
на 43 ранени бойци. Един 
ранен бе спасен от Рава в 
момента, когато бе изложен 
на картечен огън в теяени- 
те мрежи.

Рава загина в едно сраже 
ние срещу усташите на Ро- 
мания.

За Лепа Радич м°гат да 
се напишат легенди... В Че 
твъртата офанзива герман
ците я хванаха жива при Гъ 
рмеч и отведоха в Крупа. 
Когато й натъкнаха въже
то и й казаха, че ще я пус
нат, ако каже кой е рък°ао

Германците обкържиха 
•дка отделение в което бе Жени—партизанки В. Николов
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ЮГОСЛАВСКИЯТ 

АЕРОТРАНСПОРТ 

В 1961 ГОДИНА
Предприятието „Услуга“ 

пред нови перспективи
и

Тази година най-модерни ревкШнвни самолеЩц
ли успешни. Превозването 
на пътници от Белград за 
Рим и обратно е преизпъл 
нено с 13*/». Също така ус
пешно е било превозването 
ка линиятгга Белград-Цю 

рих (Швейцария).
Освен редовните полети 

са извършени и 366 спе- 
с около 36.000 ли циалниполети, ксйтр са до/.

несли на предприятието зна 
И планът на извозването чителни приходи.

е преизпълнен. В края на миналата Годи 
на югославският въздушен 
транспорт е разполагал с 

стоки и 25 самолета, от които трина 
десет са „Дъгласи”, шест 
„Илюшини” и шест „Кон- 
вейри”.

Тази година от нашите а 
еродрцми трябва да полет
ят и най-модерни реактив
ни самолети, а 1|>ва ще до 
принесе за подобряване на 
превоза и съобщенията 
със .света.

В Босилеградската кому
на има няколко предприя
тия, които постепенно се ра 
звиват и стават значителни 
фактори за икономическо^ 
'го превъзмогване на кому
ната. Комуналното 
приятие „Услуга” ' е едно 
от тези предприятия, което 
има Добри условия и пер
спективи за разгръщане на 
обемна работа както 
риторията на комуната, та
ка и извън нея.

тимов, а от учениците Иван 
Иванов от село ПаралОво.

Покрай споменатите це
хове, предприятието пола
га големи старания да от
крие и строителен цех, кой 
то би имал възможност по- 
късно да се развие и прера 
отне в строително предпри 
ятие. Обективните условия

незаконно'. Законо-предпи- 
саниятта позволяват той да 
извършва работи в стой
ност до 10.000.000 динара, 
докхо режиският отбор из
вършва работи в стойност 
над 40.000.000 динара. От 
друга страна от образуване 
то на строителен цех мно
го по-голлма полза, би има 
ла и самата комуна, откол- 
кото от режиския отбор.

През миналата година оъс 
самолетите на юг°славсзшя 
аеротранспорт са пътували 
247.422 пътника. По меж
дународните линии са пре 
возени 56.660, а по вътреш 
ните 190.853 пътника. В сра
внение с по-миналата годи 
на броят на пътниците се е 
увеличил 
ца.

Тези работници и ученици 
единствени хубавине са

примери. Могат да се иабро 
яг още такива и подобри 
примери. Благодарение на 
това съзнателно отношение 
към своето предприятие и 
труда, целият трудов коле 
ктив се бори против мързе 

които често прибег 
пят към боледуване, макар 
чо не бинзш имат нужда 
ст него. Така например И- 
яан Цеков взема боледува
не, а цялото време провеж 
да в билиарда. Като лош 
пример в предприятието по 
сочават и Асен Стаменов.

пред-

РШ1
II?ка те лигите,

ПРИМЕРНО
ТРУДОЛЮБИЕ

на стоки 
Сам,о1л,е'гит!она ЮАТса.извея 
зили през 1961 година 1,26 
милиона килограма 1

21°/о повече отколкоТто 
по-миналата година. Също 
така се е увеличило и изво 
зването на пс-щенски прат 
ки—с над един милион ки
лограма.

Най-много полети са из
вършени на линиите Па
риж и Мюнхен, въпреки 
засилената конкуренция на 
редииа европейски компа
нии. На тези линии Редми- 
чно са извършени 6 поле
та. Линията Белград-Лон- 

Виена и Франк-

Миналата година 
приятие „Услуга” се на
мираше в незавидно поло
жение. Тогава се говореше 
и доказваше, че то няма 
да може да се включи в но 
вите стопански мероприя
тия. Обаче днес за „Услу
га” може да се говори като 
•за предприятие, което ре е 
стабилизирало и засили-

пред- Ч:‘ ■Й-Ф'-:5)

Стабилността на предпри 
ятие „Услуга” зависи ко-' 
лкотр от добрата колектив 
на организация на работа
та, толкова и от примерно
то трудолюбие на работни 
ците и ръководителите на 
цеховете.

'Попечето' от работниците 
гледат на предприятието 
кат© на свое и полагат три 
жи то да осъществи по-го- 
лям доход, работата да бъ 
де извършена солидно.

Между примерните рабз 
тници в дърводелския цех 
са изтъквани Стеван Савов., 
Боне Цеков, Сава Георгиев, 
СлаЕча Найденов, а от уче 
нищите — примерно е тру 
долюбието и старанието на 
Драган Гонен. В тенекиджи 
йския цех са примерни Сто 
йо Цеков, Стоян ПеТрунОв, 
Райчо Борисов, Любен Ев-

ШШ ЛИ

ЦяМа съмнение, че' пред 
приятното „Услуга” със си 

крачки е тръгнал0 
.стабилност и развитие

гу рни
към
Да ли начерттните планове 

се осъществят и дали 
предприятието ще израстне 
в значителен икономически 
фактор в комуната 
зависи:'от организацията на 
работата и 'от вниманието 
на обществените фактори в 
комуната. Но трябва да

ло. нище
Това се вижда от факта, 

че само за първото тримесе 
чие има сключени догово
ри за работа в стойност над 
7 милиона динара, а през 
същия период миналата 
година беше принудено да ' едн0 акоаа начинение 
дава неплатени почивки на “ ”алмце- Босилеградско 
работниците и да намалява \ ™/°ЛЯМ брои маистори— 
техния брой. Предприятие , Р и ели’ чият° слава е 
то не ;се е ограничило с ра- Мт-Тптп4™3’1'3 страна, 
бота само на теритотрията То * изразили
на общината и околията, вхелючат в то-
но и извън тях. До е пред- ’„ РИ Г ® ПР°Д_
приело работи в Куманово прияГие™ дсбрс да орга™ 
Прищина, Лескогац Враня’ ™ра работата ~ да кпред- 
Ниш и другаде ' Р ■ приеме строителни обекти, 

А ' к°ито ще донасят добър пр
'Предприетите работи на- ИХ°Д на цеха и на предпри 

ложиха на предприятието ятите то. За този цех не са 
да пристъпи към увеличе- необходими особено гоне
ние броя на работниците и Л1И капиталовложения. О-съ 
на учениците. По наст°я- ществяванего на тази идея 
щем То. се нуждае от 8 май зависи преди всичко от ста 
стора и около 15 ученика в новгацето на Общинския на 
различните цехове, п роден отбор — дали той и
’ Похвално е, че „Услуга” занапред нарГои да за~ 
е едно 0т първите предпри т|акйнаречекия ре-
ятия в Босилеград, което жиски отбор, който до из- 
старателно изработи прави вестна та степен работи и 
лник за разпределение на 
личния доход и чистия при 
ход. В правилника се пред 
виждат 41 работника и 5 
служители.

Въз основа на досегашна 
та производствена мощност 
предприятието е запланира 
ло през Текущата година да 
осъществи 20.000.000 дина
ра бруто продукт. ПредЕИ- 
хеда се, че. тенекиджийски- 
ят цех ще осъществи 
10.000.000 динара, дървРдел 
ският 9.000.000 динара и 
ЛъскюУюзницага 1.000.000 
динард,

това На отамввии гамиДограмата на „Услуга" 
е качествена

Нави артикули 

н широко 

потребление

дрк през 
фург е била открита през 
месец май 1961 година. От
начало превозването ■са из
вършавали и чуждестра- 
нанни компании, но много 
от тях са спрели полетите 
си заради несолидна рабс-

се и 
стабилно-ма пред вид, че 

фта на такива предприя
тия може да подпомогне из 
бавянето на комуната от 

икономическата й изостана 
л&ст.

го-
Наскоро нашият пазар 

ще п°лучи от нашата про
мишленост редииа нови 
произведения които ще при 
влекат вниманието на по
требителите.

Загребската радиоиндуст 
трия ще пусне на пазара 
нов вид транзистор „Аре
на”. Металообработващото 
пр)едприятие „Титан” . ще 
произведе н°ви цилиндрич 
ни брави за жилища., а ни 
ппсогр предприятие „Ел- 
ма и фабриката за радиато 
ри в Даниловград ще 
СаТ на пазара нов. вид елек 
трически греялки.

Фабрика „Инса” в Земун 
вече се Готви за производ
ство на ръчни часовници.

Някои от тези 
вече са на пазара.

та.
Въздушните съобщения 

с Италия също така са биМ. Николов

Електрифициране в Димитровградско

Организациите на ССРН в „Забърдие“ разис
кваш върху Плана за електрификация

Месните организации на 
ССРН в „Забърдие” в пос
ледно време предприеха се 
риозни мерки по отноше
ние на предстоящата еле
ктрификация на тоя край 
от Димитровградско. Към

средата на февруари се про 
ведоха конференции на ор 
ганизациите на ССРН 
всички села. На тия събра
ния членовете на ССРН ис
каха от своите ръководст
ва да предприемат

ки мерки та акцията за еле 
ктрификация да започне ве 
днага. На същите конферен 
ции местните Отбори по е- 
лектрифихация дадоха от
чет за разпределение на °б 
щата парична сума по дома 
кинствата, а същевременно 
се направиха и известни из 
правни при разпределение
то. Нужно е да се подчер
тае, че членовете на ССРН 
от „Забърдие” бяха едино
душни при донасяне реше
нията във връзка с елект
рификацията. Никога до се 
га организациите не са би
ли така едицетвени както 
при провеждането на акци
ята по електрификацията 
за „Забърдие”.

На събранията 
кв,а за начина На 
деление на средствата, Зд 
предстоящите планове и др. 
По-голям брой членове се 
изказаха
да се прави от членовете 
на местните отбори на ССРН

по

изне
всич-

Събрание на избирателите в Долна Невля
арТикли

ПЪТЯТ ДИМИТРОВГРАД — Д. НЕВЛЯ ЩЕ 

БЪДЕ ЗАВЪРШЕН ПРЕЗ ТАЯ ГОДИНА Обаче у нас сега 
скоро време ще започне ст 
роеж на редица нови фаб
рики и цехове, които ще 
произвеждат нови артику
ли за широко потребление. 
Така например в Коцелево 
Ще се построи цех за 
водство на

или в

— Довършването на пътя ще стане чрез самооблагане
— „ Джонип мост“ при Лукавица ще се строи със средства на общината

чне с довършване на пътя, 
ограждане на училището в 
Д. Невля. Предложението 
на Верча ИЕан°в отборник 
от Д. Невля по въпроса за 
Ограждане на училището 
също така бе прието 
За тая цел избирателните 
прихванаха да работят по 
два дена на тоя обект.

Избирателите поставиха

В края на февруари в Д. 
Невля и останалите села в 
тоя рай°н се проведоха съ
брания на избирателите. Гр 
ажданите разискваха вър
ху стопите на данъка в зе 
меделското стопанство как 
то и облагането на работни 
ците и служащите...

На дневен ред се постави 
като централен въпрос до

е моста при село Лукавица. 
За изграждането на тоя мо 
ст избирателите от тоя ре 
мент

се разис- 
разпре-

консервирани о- 
вощия и. зеленчук и в ре
зултат на това на нашия па 
з.'аР Ще ,се явят нови консер 
вирани продукти, к°ито до 
сега сме могли да намерим 
само в

немат да обезпечат 
средства. Адам Бошков, де 
легат на ОНО ю'г Димитров 
град каза, че в бюджета на 
Общината са

НОВИ ЦЕХОВЕ И МЕХА
НИЗАЦИЯ разпределениетообезпечени

средства за изграждане на 
моста и неговото, изграж
дане ще започне веднага

определен сезон и 
т° в сурово състояние. 1В плана се предвижда 

през тази година да бъдат 
открити и нйеи цехове, ко 
ито ще разгърнат по-обем 
на работа. Така например 
правят се подготовки да 
се образува шлосерски цех 
Кай-необходимиТе машини 
нужни за работата на този 
цех са снабдени. Належащ 
нят проблем около открива
нето! на този цех е да се 
намери добър майстор, кой 
то би м°гъл добре да орга 
низира и ръководи рабо
тата в шлосерския цех. Спо 
ред изявлението на ръково 
дителите ка предприятието 
тоези цех трябва да зап°ч- 
н)е с работа през второто 
полугодие на текущата го
дина.

Районно съвещание на комунис
тите в Клисура

Неотдавна в Клисура бе 
проведено съвещание на 
°с™и*е организации на 
•-КЮ. На съвещанието се 
обсъдиха решенията 
пленум на ЦК СКЮ.

проси за работата и извър 
шените задачи, приети на 
предходното съв ещание, за 
седанието! прие план за ра
бота и финансов план.

отдадено 
членовете, 

пожертвувателно са 
рабЬгели. Признанието бе 
дадено във
награда.

на Ш

. След рова бе 
признание на 
които

В дискусията бяха
чертани известни слабости- 
недостатъчно следене наТк 
туалните събития, слабо у 
частие в работата ~ 
низацииге на. ССРН, 
но държане на 
на избирателите

гашНр*?;,'.

V ..... - т:
• д. ■ .......т...

вид на паричнина орга-
пасив

събранията 
и пр. - С ра/лполагащите:.средства 

от 127.000 
набавка

След това бяха набележе 
мерки за премахване на недостатъците, между ^ои 

ТО по-голямо внимадае При 
приемането на нови Р 
ве, по-смело 
на младежки 
цпове и

имт се пред вид 
на инвентар и або 

нпране на различни списа
ния и вестници.

Предприятието е взело 
мерки да снабди нова дъс
корезница с 4—5 листа. Тя 
ще . бъде монтирана някъде 
близо край града, защото 
тук е най-достъпно на вси- 

околни села и райони.

Миналата есен Невля построи училищна сграда
вършване на пътя Дими- 
тровгряд — Д- Невля. Из
бирателите разискваха вър 
ху самооблагането по[ из
граждането на пътя. Доне
се се решение всеки избира 
тел да даде п° девет работ
ни дни или три работни 
дни с коли. Всички избира 
тели се съгласиха още през 
пролетните дюс да се запо

въпроса за подържане на 
пътя. В разискванилтта се 
изтъкна, че на пътя 
постоянно лице което дара 
боти по подържане на 
пътя. Затова се случва за 
късо време известни части 
от пътя биват отнасяни от 
ручеите.

Най-важен обект на 
тя Димитр0ВГрад—д. Невля ’

след довършване
На всички събрания на 

пзоиратеднте бе 
решението- на 
за увеличение

на пътя.
члено

назначаване
^говорни по-

Заседанието донесе ре-
шение да се вземе широко 
участие в

няма
прието 

общината 
на стопите 

от приреза с 3,3% и према 
ма облагането за 

продажба на дърва 
четата.

чки
За разлика от настоящата 
дъскорезница, която за дви 
гателна енергия използва 
вода, новата ще работи на 

който 
изобилие в Бо-

ДР. построяването на 
училищни сгради, поправ
ка на

★ /
гоН'СВОеГ° засеДание, 

проведе местната органи 
= ци, ООРН . с
ра- покрай обсъдените

хване пътища и училищ3, 
активиране в електрифи- 
Щтрането на района, строеж 
на чешми и пр.

електричен ток. 
има сега в

кое-и ку-
пъ-

Д. Герасц.^озсилеград.
въ- Сл. Ягнятов
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СТОЛАРСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ЦИЛЕ“ В НОВАТА 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ГОДИНА

ЗЕМЕДЕЛСКАТА 
КООПЕРАЦИЯ 

„НИШАВА“ Е НА
ПЪЛНО ПОДГОТ

ВЕНА ЗА ПРОЛЕ
ТНА СЕИТБА

ВЕСТИ ОТ ВИСОК

ГЛАВНА ЗАДАЧА: ПЪТЯТ 

БРАЙКОВЦИ-СМИЛОВЦИ
Ф НшвиЯе сШоиански 

носШ иа труда
• Нужно е високо Политическо съзнание у нашия работник 

■ редирияШиеСйо ще инвестира 25 милиона за нови машини и По
добрение иа условията за рабоШа.

ството' и на останалите.
С премина

ването към стопански еди
ници
според труда, производи-' 
телността на същия чувст
вително се увеличава. Така 
например, сега идва до пъ
лно изражение индивиду
алното залагане на всеки- 
го. Особено показателен е

Във Височките села се 
проведоха събрания на из
бирателите на които се д°г 
несе решение за изгражда
не на пътя Брайковци-Сми 
ловци. Строежът на пътяще 
започне веднага щом за то
ва позволи времето. С из
граждането на пътя през 
Видлич ще се реши въпро
са за съобщенията между 
Димитровград и Висок. Тоя 
път ще има и икономичес
ко значение, защото ведна
га ще започне експлоата
ция на горите в Стара пла
нина.

Избирателите във Висок 
определиха на тия събра
ния изграждането на пътя 
да стане чрез самооблагане.

мия вятър и снежните ва
лежи. В тая акция се проя
виха членовете на ССРН от 
Каменица к°ито излизаха и 
сами да разчистват пътя. 
На втория ден им се прите 
коха на помощ и останали
те ,села, а кооперацията да 
де един верижен трактор 
за тая цел. Акцията за раз 
чистване на пътя продъл
жава.

единици — гаранция за По-голяма Ггроизводиигел-
В земеделската коопера

ция „Нишава” се вършат 
последни приготовления за 
пролетната оеитб&. 
пролет кооперацията дочак 
ва пролетната сеитба напъл 
но подготвена. Ще бъдат 
зася Ти 20 хектара с хибрид 
на царевица. Обезпечени Са 
нужните репродукционни 
материали за успешното за 
вършване на същата. Ма- 
шино-тракторният парк е 
готов за сеитба.

През тази пролет коопе
рация „Нишава” ще засее 
нови площи под слънчогле 
да — високо-добивни сорто 
в-е. Вместо досегашния сорт 
ще бъде засят „внимк”-ру- 
ски сорт слънчоглед, който 
е по-устойчив по-маслода- 
ен. На земеделските произв0 
датели вече се дава аванс: 
18 килограма — срещу 100 
килограма меркантилна сТо 
ка. Продажната цена на 
слънчогледовото семе е 130 
динара за 1 кгр.

Тази

Столарското предприятие 
„Циле” навлиза в нова рията на димитровградската 

к°муна. Ще бъде залесена 
площ от около 10 хектара-. 
Първите 5 хектара ще бъ
дат залесени през тази про 
лет, а останалите през есен 
ти. Възвръщането на горите 
е от голямо значение за бъ
дещето да предприятие „Ци 
ле”. Той подчерта, че в то
ва начинание би било же-

...

1Щ11.-.^

про
изводствена година с наде
жда да осъщесятви още по 
-големи производствени ус 
пехи. Производственият 
план' от 1961 година е изпъ 
лнен, Макър

възнаграждаване

Засилване на идейно-поли- 
тмческата работаче работите 

около реконструкциите за 
късняха и вместо предприя 
тиет|о да се

Оргнизациите на Социа 
листическия съюз засилиха 
своята идейно-полиТическа 
рабсТа своите организации. 
Във г.сички села се провеж 
дат събрания на които се го 
вори из областта на наука
та и техниката и разисква 
върху съвременни полити
чески въпроси.

Организациите на Народ
ната младеж използват зим 
ните дни за подготовка на 
програмата за X фестивал 
на българското малцинство.

пресели в но

: :: ^ I %,
VI Каменнчани се проявиха 

при разчистване на пътя
я

%

яш Тези дни Висок отново- о 
стана откъснат от Пирот и 
Димитровград поради заве 
явне на пътя. Организации 
те на ССРН предприеха се 
риозна- акция за разчиства
не на пътя, но акцията оста 
на безуспешна поради голе

ш
шм

1 тЩ ц
В. Гъргов

У*
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СЛАБ УСПЕХ НА РИБОЛОВ
НОТО ДРУЖЕСТВО „НИШАВА"
Неотдавна се състоя го- 

дишн1о събрание на спорт
ните риболовци в Димит
ровград. На събранието пр 
исъргвуваха голям брой 
членове.

След изнесения доклад 
се разви таърде жива дис
кусия, ко,ято| бе насочена 
към изнасяне на светлина 
всички отрицателни дейно 
сТи в дружеството.

Подчерта се, че риболов 
ното дружество не е пока
зало почти никаква дейно
ст, възможностите {прене
брегнати, а спортното рибо 
ло-вство се развивало сти
хийно. Покрай богатство с 
риби в реките на комуната-, 
това богатство било безми- 
лосно унищожавано, какТо 
от членовете, така от голям 
брой лица, които не са и- 
мали законно право. За да 
се подобри рибния фонд 
миналата година бе пусна
то голям брой шарани, чер 
вен°перки, гьргеч и др. ви 
дове риби в река Нишава. 
На ттова място бе забранен 
и ловът. Обаче, някои „ст
растни” рибари не удржа- 
ха и започнаха лов на ри
бите. Изкуственото подоб
ряване сс провали, а вло
жените материални сред
ства пропаднаха. След това, 
голямо е унищожението на 
рибите по- непозволен на
чин: с динамит, мрежи, пр 
вграждане. Не по-малка вр 
еда са нанели и някои ов- 
цеферми, които след къпа
нето на овцете са затравл- 
ли водата и голям брой ма
лки риби били унищожени. 
Така например в река Висо

чица са забележени два 
случая на масово отравяне 
н,а рибиТе, в Нишава също 
два-, в. Пъртопопинската ва 
да един.

Известни вреди нанася и 
кожарското 
„Братство”, което отвежда 
хемикалииге направо- в Ре 
ката и по тоя начин затров 
ява водата.

Да не изброяваме случа
ите на несъвесното и съз
нателно или несъзнателно 
унищожаване на рибите. 
Да посочим само, че това е 
пропуск на риболовното- др 
ужество, което с по-добър

контрол можеше да защи
ти тря клон на народното 
стопанство.

В продължението на дис 
кусията порониха се мерки 
те, които трябва да превзе 
ме дружеството за защита 
и подобрение на рибарство 
то в нашата комуна.

За нов председател бе из 
бран Ангел Ставров, а съ
що и ръководство от 11 ду 
ши. Да се надяваме, че но
вото ръководство ще бъде 
по-организирано и непре- 
клонено в провеждането 
на набелязаните мерки.

Изглед на халите на „Циле"

примерът на младата рабо 
тничка Любица Герова, ко 
ято през януари вместо 
11.000 динара, колкото има 
според старината база е зара 
б°тила и получила 16.000. 
Положителният пример на 
Любица не е единствен. О- 
баче, има- и някои работни 
пи които не’са “осъществи
ли плана на производство. 
Те разбира се, са получили 
и по-малки заплати. За не 
изпълнението на плана за 
месец януари има оправда 
телни причини—недостатъ
чен брой машини, чувству 
ва се недостиг на магазини 
и пр., обаче трябва да се на 
мали броя на честите пъту 
валия на село-, които- зле се 
отразяват върху рабстоспо 
собността на работника, да 
се прекъсне с излишните 
отсъствия — предприятие
то трябва да бъде единст
веният източник на 
ални средства.

От друга страна, нужно е 
високо- политическо сьзна^ 
ние у нашия работник. Тук 
трябва да се предприеме не 
що. МасовоНполититчески- 
те организации трябва по- 
активно да действуват и тя 
хнотъ действие може да о- 
каже решително въздейст
вие върху хода на пред
приятието.

вите хали и, 
май — едвам 
през юни, 
процес при производството 
все още не е на нужната 
висота а това забавя хода 
на предприятието. Това до 
някъде влияе и сега, оба- 
предприемат се сериозни 
мерки да се' Проправи поло 
жението. Тези причини до
ведоха до- там, че предприя 
тиетр разполага с излишък 
от суровини, а от друга ст
рана — бяха останали недо 
вършени произведения.

Производственият плац 
на предприятието за 1962 
година предвижда намале
ние на асортимента, показ 
ва се тенденция броят на 
артикулите да се намали за 
50°/о, а това чувствително 
ще повлияе върху произво 
диТ|елносгта на труда. По 
тфи начин брутогфодук- 
тът на всеки работник ще 
достигне цифра от 1,300.000 
Динара, ще бъде за 270.000 
динара по-висок от мина
логодишния. Това пак 
ще окаже решително 
влияние върху увеличение 
то на личните доходи. Пр
ез 1960 година сродната ра 
бояническа заплата в „Ци
ле” е бил» 17.751 динара, 
през 1962 ще бъде — окйло 
20.000. Производственият 
план на предприят^гиетр) 
за настоящата година се об 
ляга на 180,000.000 динара 
оборотни средства, йоито 
ще бъдат гаранция за изпъ
лнението му.

през месец 
се пресели 

Техническият
лаелно да им се притекат 
на помощ училищата от Ди 
митровград, които до- сега 
не са показали необходимо 
то желание за сътрудниче
ство.

Пр-оиц-водрттвеният план 
на предприятието ще бъде 
цо-лесно извършен ако бъ 
де завършен пътя за Ста
ра планина и по Този на
чин създаде възможност за 
експлоатация на огромното 
горско- богат-ство с което тя 
разполага.

предприятие

Кирил Трайков
70°1о от ,-произведе
нията на „Циле” 
се пр<$&ват вън от 

Димитровград Състоянието на Посевите 

в Димитровградско 

задоволително
Седамдесет на сто от це

локупната годишна проду
кция на „Циле” се изнася 
вън от Димитровград. Това 
до-ета ясно говори за каче
ствената продукция на пре 
дприятиедо. За улеснение 
и ускорение на производст 
еото предприятието- вече е 
набавило- някои нови ма
шини (хидравлична преса 
и други). А за набавката на 
нови такива предприятието 
ще получи инвестиции от 
17.000.000 динара към кои
то ще прибави още осем 
милиона сери] средства с ко 
ито ще се набавят нови ма 
шиин, вентилатори, а из 
вестна сума щс се вложи за 
строежа на пътя Сенокос 
и Прелесие в Стара плани
на. С набавката на нови ма 
шини, механизиртнето на 
првизцс(дсгпвения процес и 
новия начин на възгражде 
ние, столарското предприя
тие „Циле” ще постигне о- 
ще по забележителни ре
зултати в производството.

М. Ан.

В течение на тази зима 
два пъти е вършено под
хранеше на посевите. Из 
разходвани са 8 тона изку
ствени торове. На един де
кар обработваема площ са 
хвърлени по 10 килограма 
шггрсмоникал. Покрай то
ва са. набавени средства 
(хербрициди) за пръскане. 
На един декар ще се израз 
ходват по 2 килограма. На 
Терена ,се правят проверки 
да ли житата са нападнати 
от цикадо — болест която 
миналата година причини 
значителни материални ще 
ти на площ от около 20 хек 
тара.

Запитан за състоянието 
на посевите в Димитровгра 
д-ско, другаря Воислав Ма- 
ринков, агроном на Земедел 
ката кооперация „Ниша
ва” заяви:

— Състоянието на посе
вите е задоволително. По 
всички райони на Дими- 
|тр[го в градска та комуна не 
е имало измързваке. Снеж 
ната покривка, която в ня 
кои райони достига и зна
чителна дебелина ги запа
зи юТ студовете. Гъстотата 
на посевите е нормална, ра 
звитцеп'0 обещаващо. Ако 
така продължи развитието, 
тази година можем да ю- 
чаваме богата реколта.

матери

Предприятието от
деля средства за по- 

дигане па пови 
гРри

Директорът на предпри 
ятие „Циле” другаря Сърба 
Златкович енергичен и пре 
дприемчив човек, изяви че 
предприятието ще отдели 
парични средства в износ 
от 1,500.000 динара- за зале 
сяване на голини на терито

Новите стопански 
единици — стимул 
за по-голяма про- 
изводиТелпккт па 

трудр>

Вест от НОО - Димитровград

СЪВЕЩАНИЕ ПО ИЗГОТ
ВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 

ПЛАН ЗА 1962 ГОДИНА

Приготовления за преми
наване къмнов начин на про 
изводствР се вършеха с- 

ще от септември миналата 
година, а от 1 януари тази 
фдина намериха практич
но приложение в производ 
ствсто на „Циле”. Произво 
дственияг процес в предпр 
иятието минава през 6 сто 
пански единици. Първата 
с-Щс^танск^ единица започ
ва производството, докдто- 
последната дава финален 
пррдукт.

Производсятвеният про^ 
цес е верижен и неизпъл
нението на 
стопанска единица може да 
забави ход* на производ-

Малкият тютюнопроизводител от Радеина
Макар че тюпонопроизво 

дството в Димитровградско 
е младо, днес има стопани 
които могат да се нарекат 
професионални производи
тели на тю-пон. Между тех 
ните имена, сигурно е най- 
фгмпатично името на Краси 
мир В.' Горчев, ученик в 
Основното училище в Раде 
йна.

той наговаря своите родите 
ли още в 1960 Година да се 
заемат с производството- му 
Обаче, в 1961 година той 
сам се зае с отглеждане
то на тютюна. Добивите, 
к(оито досега е осъществил 
са солидни когато- се имат 
предвид лошите климатече 
ски условия в последните 
години.

Важно е да ,се отбележи, 
че Красимир показва твър 
де жив интерес към беседи 
те и сказките, които- ,се про 
веждат на теми за отглеж

дането на тютюна.
Като редовен производи

тел, Красимир е подписал 
договор за отглеждане на 
тютюна и тази година.

Запитан какво ще прави 
с получените- пари, Краси
мир отговорил:

„Имам желание всичките 
пари крито получа да виас 
ям на спестовна книжка, и 
л когото порасна и завър
ша гимназия да мога свобо 
ддйо, без да завися от няко 
го да следвам”.

Да ли Общественият план. 
на Димитровградската кому 
ма с реален? Това е въпрос 
който най-много е окупирал 
членовете иа Общинския от
бор в Димитровград.

По негова инициатива, на 
22, 23 и 24 февруари тази го 
дина при Общинския отбор 
пред иай-отговорни ръково
дители на Комуната стана
ха оживени разисквания във

връзка с плановете на пред 
приятпята и стопанските ор 
ганпзацпя в Димитровград 
ско.

След тези плодотворни ра
зисквания много от предприя 
тията п организациите 
внесат нужните корекции в 
плановете, си и по този на
чин използват реалните въз 
можности за изпълнението 
им.

ще

Малкият Красимир няко 
лко години произвежда тю 
тюн. Съзнавайки, че тази 
култура отговаря на наши
те климатически условия,

плана от една

Г. Милош е в



Я*АТСДо6*

Димитровград
Семинар по история
На 4 март тази година в 

Димитровград ще се състои 
семинар за преподаватели
те по история. На семинара 
ще се разработят следните 
теми:

Някои въпроси ст изуча 
вацето на НО Борба в основ 
ните училища и

Напътствия за преподава 
не на допълнителния дял 
по национална история в 
малцинствените училища.
. Горните ще бъдат изне
сени от Драгомир Булато- 
гич, професор във Висше- 
ть педагогическо училище 
в Ниш и Рангел Тошев про 
светен съветник.

рите на' камиони и автобу- | гледайки безкрайната коло 
си. Мъже, жени, младежи на от работници която се 
и девойки, служащи и уче- I губи зад един баир. Читателите ни пишат...

Разбушува се пак плани
ната. Дебел сняг покри по
лята и планините. Потоци
те и реките замръзнаха 
пак. Снегът стопли сърцата 
на земеделците, защото на
родната поговорка казва; 
„Дебел сняг — голям ко
мат”. Загрижиха се пътни
ците. Тра спортът влезна 
във временна криза^ СТОТО 
ци граждани, ученици и 
студенти останаха откъсна 
ти от вътрешността на стра 
ната; от предприятия и у- 
чреждения, училища и уне 
вергитстн...

Усилията на работници
те от Секцията за пътища 
в Лесковец, транспортното 
предприятие „Бесна коби
ла” от Босилеград да се ра 
зчисти пътя през Власина 
до Владичин хан, останаха 
безуспешни. Снегът деноно 
щно падаше, зимата, заз

дравяваше позициите си...
Няколко босилеградски 

рейса останаха на пътя 
към Сурдулица и изглежда 
ха като прозорци на човеш
ката безпомощност в борба 
та му с природната стихия. 
Деветте рейса на „Бесна ко 
била” не работеха. Пътни
ците отиваха и се връщаха 
пеша, съпоставяйки изоста 
валостта на миналото и те 
хническия прогрес на нас
тоящето. Но природата не 
можа да опровергае факта, 
че пътя Босилеград—Влади 
чин хан не е непроходим. 
През средата на февруари 
и ярмата, когатое немисли 
мо да вървим с камиони 
през Бесна кобила, босиле- 
градчани решиха да се свъ 
рж,ат с вътрешността. Да 
победим зимата... и да пъ
туваме удобно.

Общинският синдикален 
съвет, организациите на Оо 
циалисТическия съюз на 
трудещите се и Народната 
младеж, мобилизираха вси 
чки сили за пробиване на 
пътя към Власина и Влади 
чин хан.

Кой е комиешеншен да раз
реши въпроса

Веднага да кажа, че еси- 
чки в града са доволни от 
работата на зъбния лекар. 
Хубаво прави зъбите на хо 
рата, винаги е любезен и 
Жика-зъбният, така го на
ричат хората, се ползва с 
голям престиж в града и в 
селата на Димитровградско.

Ние пък сме комшии. И 
неговите електрически ин
струменти ни оказват зна
чителни пречки — котата 
работи той, не можем да 
слушаме радио, защото ин
струментите правят ужас
ни смущения в нашите ра
диоприемници. А еГО пак 
ние сме служащи. Дойдем 
на обед и завъртим копче
то на радиоприемника. А 
той — зъррррррр... Значи 
докторът работи е пациенти 
те си. И така си е по еся 
ко време.

Оплаках се на Жико-зъб 
ния лекар. Но какво може 
и той. Инструментите му 
не са изолирани, но напра 
во са включени в електри
ческата мрежа и това пре- 
дизмява пс/:тоянните сму
щения в нашите радиоприе 
мкини.

то и ние искаме да следим 
събитията за които оьобща 
ва радиото.

— Никой не иска пеша 
да пътува днес! — отвръ
ща му една дег.ойка.

— Не щем да носим на 
гърба си захар олио, браш 
но и друго, допълва я друг.

Мрькпашо се. Низ клиеу 
рата на Божичкл река пъл 
зяха тежки камиони — ча 
кали няколко дни завеяни 
в. преспите. Клисурата ех
теше от песента на бодри 
младежи и м°щни мотори...

Далече зад нас се губеха 
планинските въс-ховс забу 
лепи в мъгли... Всички бях-

ници, въоръжени с лопати 
чакат разпореждение, След 
което се качваха на кДмио

Найдан Йованович 
ул. Васил Левски 2 

Димитровград
---Р”.'

ЛО АДРЕС НАНИНОЛРО- 
СВЕТА-Лнмитровгр|д

Й? А- О Ваксинация против, 
едрата шарча Другарю редактор,

Няколко ГОДИНИа! вече се 
решаг.а въпроса с рззвлече 
нието на младежите по се
лата и все остава неразре 
шен. Извесно е че голям бр 
сй младежи напуснаха се
лата и намериха работа в 
предприятията в Димитров 
град. Ние останахме на се
ло много малко. Често тгь- 
ти не можем да имам свлй 
актив по селата, нито да у- 
сторим танцови забави и др.

В Димитровград започна 
вакцинапия против едрата 

деца родени
К- . шарка на 

1553—61 година. В скоро 
време ще бъде проведена 
вакцин.ация и на останали
те граждани в града.

ме обвзети от една единст
вена мисъл:

„Ако трябва — ще оти
дем пак!”

I___ ч

Стоян Станков
ните и заминаваха... Окол
ните върхове се огласят от 
младежки викове1 и песни. 
Стенат претоварени камио 
ни, тракат, синджири на ко 
лелетата.^ някъде спират, 
връщат малко назад и пак 
се устремяват напред. Це
ли два часа се пътува до у- 
реченото място.

Над 160 души започнаха 
разчистването на снега сл 
Божица до Округлица. На 
някои места той надмина
ваше дебелина и от 1 ме
тър. Работата се одвиваше 
по трупи от села, организа
ции, учреждения и пред
приятия.

Мъглата се приповдигна 
и слънцето изпрати зимна 
усмивка на разчистваните; 
пред нас беше Власлнското 
езеро покрито с лед и 
сняг...

Весиш ош шмназишйи

Учениците от гимназията взеха 

участие при разчистване иа снега Давам едно предложение 
Ако може всеки петък ки 
но „Просвета” да устройва 
кино представления. Всич
ки младежи които идват от 
село ще могат да гледат то- 
я филм и по тоя начин 
донякъде ще се задоволят 
нуждите из тая област. Не 
е лош» ако може да се на
бави и едно подвижно ки
но което ще прожектира 
филми п» селата. Ако вто
рото е гяо скъпо и трудно 
за изпълнение, мисля че 
кино „Просвета” може да 
устрои дневни кино—пред
ставления з ащотъ ние не мо 
жем да остави^ за вечерди 
те представления...

Учениците од Димитров- циалностти където се чув- 
градската гимназия „Й. Б. ствува недостиг на кадри в 
Тито” взимат участие в об- комуната. 
щестЕения живот на Дими IП. Николич

Има ли нужда да му се
сърдим — трбява да се пО 
м^га на болните и той тря 
бва да работи.

Но, работата е там, че ня 
кой трябва, дори е трябва
ло още при инсталирането 
да се погрижи за правилно 
то ркопчаване на инструме 
нтиге е мрежата. Надявам 
се че някой от компетентни 
те ще прочете писмото ми 
и ще предприеме нещо за и 
зправка ка грешката, защо

Минава един старец от 
Власина, бил на гости в Бо 
жица. Възседнал на охранен

СреТек Андреев 
Прана

кон ритмично се клатуш-

Актуалнока. Година но физическо култура— Тук е падало и повече 
Пано, мъглива босиле- сняг, но никога Толкова ду 

градско зимно утро. По ули ши не са излезли да разчи 
ците на града бръмчат мото стват! — почти се чуди той тровградската комуна. Тези 

дни те взеха участие при 
разчистване на пътя Дими 
тровград-Смиловци к,ойт© 
бе прекъснат от последни
те снежни валежи. Учени
ците работеха на пътя през 
Козарица.

Богата традиция на рабо 
та на Пионерската органи
зация, различни форми и на 
чини, са създали условия за 
разнообразен живот изпъл 
нен с различни манифеста
ции.

ктиви и останали обгцестве митет на Народната младеж 
вече е образуван Общин
ски оггбер ‘за провеждане 
на игрите, а също така учи 
телският колектив, при осно 
внето образцово училище 
„Маша Пия де” посведи ед

ни организации в цялата 
страна подпомагатПЛОДОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕЩ) усиле
ното съревнование най-ви-
сокото признание — статуя 
та „Куриерът Йог.ица” -—

лагерни огньове, устройват 
танцови забави...

Освен това, учениците и 
войниците правят съвмест
ни излети из прекрасната 
бссилеградска природа или 
до Власина. Честито спор
тни състезания по волей
бол, баскетбол, футбол и 
други, спортове заздравя
ват другарските връзки ме 
жду Народната младеж и 
войниците. По случай Де
ня на ЮНА войниците ус- 
тр-оиха няколкочасов при
ем за средношколците.

Резултатите от досегаш
ното сътрудничесво вливат 
надежда за още по-тясно 
сътрудничество в бъдеще.

СТоян Станков

През последните някол
ко години средношколската 
младеж .от Средното иконо 
мичесо училище в Босиле
град и войниците развиха 
всестранно и плодотворно 
сътрудничество еъв 
ки област на обществено- 
политическия 
сътрудничество от ден на 
ден: става всепО-съдържател 

полезно както за вой- 
така и

}Сстфер.енция върху про- ' 
феснОкалката ориентировка

■на учениците 
от гимназияца

СТ. Ч := •
всич-

живот. Това
На 20 фебруари се състо 

я конференция с ученици
те ст IV клас на Димитров 
градската гимназия, на ко 
ято се обсъди Еъпроса за 
професионалната орентирс- 
вка на учениците. На кон
ференцията 
Стоян Наков, 
на ОНО, Начо Станишев, 
подпредседател на ОНО и 
др. Другарят Наков говори 

.стопанско 
развитие ка Димитровград
ска комуна и нуждата от 
кадри. Той апелира на уче 
ниците правилно да се оре 
втират при избора иа бъде 
щия си позив и следват о- 
ния факултети за които ко 
муната има най-големи ну
жди. Народния отбор на об 
щината е денел едно реше 

според което в бъдеще

но и
ниците-граничари, 
за уч ащата се младеж.

МноГО пъти от катедрата 
на политическите кръжоци 
при организацията на Наро 
дната младеж в. Средното и 
кономическо училище са 

офицери от 
Поканени от ученици 

разказват разни спомени 
от Народно

присъствуЕа
председател

говорили 
ЮНА. за бъдещототе,
и събития 
освободителната борба в^ко 
ято са участвували. Особе- 

интересно беше изложе- 
майор Вукобрат еа 

немските

клисура
Нова училищна 

сграда
но
нието на 
отблъсването на 
пълчшца при десанта на 

25 май 1944, го- Събранията на избирате
лите в Клисугри район 
и тази година взеха едино
душно решение за въвеж
дане на местно самооблага
не от четири трудодни на 
всеки рабстопсесбен. В слу 
чай работопособния да не 
отдължи всеки ден ще се 
•заплаща с 500 динара.

Местното самооблагане е 
взето са довършване на
амбулатотрията в Клисура 
основните училища в. Кос- 
трешевици и Драинци, по
строяване на училищна сг
рада в Клисура — Център, 
кактто и за построяване и

Дървар на 
дина, където и той е взел у 
частие. Тогава той е бил мл 

член СКОЮ.
Маршът на пионерите на 25 май 1У61 годинаПочти всяка 

свои белези. Така
годинаадежи и

Още по-интересни за уче 
ниците са разискванията 
на офицерите от ЮНА, ко
ито са били в състава на во 
йените на Обединените на- 

в Егеипет. На тая те

има Римвол на 
НОБ. Статуята 
известния художник

пионера-борецние
ще степендира известно чи 
сло студенти по ония сле-

в но ст своите заседания на 
този въпрос. Съставен е и 
училищен отбор, който ще 
ръководи с игрите. Изгот
вен

например 
до сега съществуваха; го- е изработил

и скул
птор Джордже Андреевич 

Кун. Във фонда 
Ли на изтъкналите

дина на техническата 
телност, година на

дея- 
учениче 

1, ските кооперации и любите 
СТСТ4 ли на природата.

е план предвиждаш 
внедряване в. тази широка 
югославска манифестация-

за награ 
се пионе 

рски колективи при Съюз
ния отборна югославските 
пионерски игри 
ват средства от 7

ции
ма са водени вече няколко 
разговора. По този начин у 
чениците научиха много за 
живота на народа от прия
телски Египет и други аф 
рикански страни... В култу 
рно-забавния живот войни
ците и учениците напълно 
намериха своето място. С о 
бщи усилия те подготвят 
подбрани художествени про 
грами по случай държавни 
и народни празници, палят

1
Имайки Успехите ще бъдат суми 

РДнц на 29 ноември.
Желание, интетрес, елан 

и възможности същеспву- 
ват. Предоставя се само на 
двата колектива да намерят 
еъзможно по-сбщ път, кой 
ъо ще ги доведе до най-ви- 
ГОкото признание.

превид голямото 
IV, обществено значение на фи 

зи’ь еското възпитание на 
1 /' \ •*, МладиТе> тази година ще бъ 

"С година на физическата 
тоА,' култура на пионерите 
7 А шата страна.

същертву- 
миди- 

<за въз- 
са показали

пожертвование

она и един милион 
растни, коит0 
голямов на

поправка на пътища, учили 
щни сгради и пр.

на това поле.

Димитровградската об
щина чрез общинския кс-

чм С Чел да се активират пи 
онериге, учителските

ВС. И. кале
Кирил Трайков
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Уреждане на пощи 
в Димитровградско
— Местните пощи в Ди 

митровградско . започнаха 
работят на 13 
1944 година. Околийския на 
родоосвободителен комитет 
с писмо № 79 се обърна 
към жителите на околията 
като им съобщи че м°гат 
да испращат писма и полз
ват телефтона. В акцията 
за уреждане на пощите и 
телефоните връзка взеха 
участие и жителите на о- 
колията. За късо време бя 
ха отворени п° голямо чи
сло пощи отколкото имаше 
през окупацията. Оба
че, телефона и пощата се 
използваше без такси. Слу 
жащите бяха мобилизира
ни както и учителите и др. 
служащи.

Анекдот

Учшиео обезиокояване
октомври

— Журналист?
— Да другарю подпред

седател, извинете че ви без 
покоя, искам само...

— Ако, ако обезпокоявй 
ме, по-добре ти но 
друг... Ти много учтиво обе 
зпокояЕаш, а друг кой знае.
Ш1111ШШ111111ШШ1ШШШИ11НШШШ1Ш1МШШ1

При завръщане от Скоп
ие другаря Моша Пилде из 
морен от дългото пътуване 
искал малко да отпочине. 
При това пътуване до Бел
град го придружавали жур 
налисти от много редакции.

Когато прцстигнали до 
Ниш, един журналист се 
решил да влезе в купето на 
другаря Пияде. Меша е бил 
сънлие- и малко 
мал. К°гато журналистът вл 
язъл и видял, че Моша 
дреме, застанал на вратата.

На тоя шум, Моша се .се 
пнал и не обръщайки глава 
запитал:

Наши сшолешнии,и
някой

ДЯДО ИВДНЧО ОТ КОСТРОШЕВЦИ I

Рано започнал да се зани
мава със зидарство-.

Добре си спомня за тур- 
ците и техните злодеяния, 
когато беснеели по1 родния 
му край. Отначало работел 
в Ниш, а след това две го
дини бил на гурбет във 
Влашко. Пътят от родното ' 
място до там и обратно из
минал пеша. Взел участие 
в Балканската и Първата 
световна война.

Днес дядо Иванчо има 5 
внучета и 13 правнучета, на 
които разправя приказки, 
но и с интерес следи пости 
женията на науката и тех
никата. Живо се интересу
ва за изкуствените спътни 
цика земята, космическите 
полети и пр. Редовно сле
ди и чете вестник „Брат
ство”.

3)
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Посрещане на първи влак 

в Желюша
11>*• щт

Сл. ИгнятовН.: Ш Историята на една сграда■ ■ '*?*;Й я в първия влак била 
княгиня Клементина май
ка на княз Фердинад. При 
посрещане на влака Давит 

Златанов като отборник 
на княгинята хляб и

иПърви октомври 1888 го 
дина ще- остане нецабора- 
вим за старите желгошани, 
а събитието около посре
щане на първия влак ще 
се пренася от поколение на

с нестъпение да видят как
во ще мине по току изгра
дената линия и ония огром 
ни челични релси. Когато. 
влака вече наближил някой 
по-страхливи започнали да

У .
ПИВНИЦАТА на „Бал

кан” в Димитровград е по
строена през 1880 година и 
тя е една от най-старите 
сгради на Димитровград по 
строена след освобождение 
то от турциге. Сградата е 
била собственост На братя 
Станишеви. През 1910 го
дина в нея се поместваше 
военния клуб на 25 полк.

В началото на тоя век 
сградата бе купена от То
дор Бърз а к и Тодор Шипов 
които я взеха като ортаци. 
Същите се доселиха от Пи 
рот като слуги и за късо 
време забогатяха и станаха 
най-видни търговци.

През българс-фашистка- 
та окупация тая сграда бе

Г- А»
превърната на голям мага
зин „Рим-Берлин и ТЪкио” 
като собственост на Руско 
Гацев.

След освобождението сгр 
адата бе синдикален дом, 
работилница на „Циле”, мла 
дежки дом и сега взе пър
воначалната си роля-отно- 
во стана пивница.

....
коДядо Иванчо Славков

В село Кострешевци, Вр 
■;анска Околия живее 103 го 

дишният старец — Ивайчо 
' Славков. Макар че има тол 
ксва години дядо у Иванчо 

• може да чете без очила. 
- Здравето му е още добро 
■ така, че свободно се движи 

и работи;
До сега не е боледувал 

от никаква болест, освен 
ЕеднКж от „треска”, но и 
тогава не бил при лекар.

Дядо. Иванчо от малък 
пиел редовно, но умерено, 
а рг 1961 редовно пуши.

подал
сол, а тя му връчила едно
отличие.

селяните от 
Желюша и Лукавица цабел 

автомобил по

По късно

язали един
шосето-. Хората пак се из
лашили. Някои помислили,
че това е дял от машината, 
който се откъснал и започ-Буквар за сръ

бски и българ
ски деца

.V- — Сърбинът А. Нешко- 
вич издава в Будим (1801) 
„История елвоеноболгарс- 
ког народа”. Виенският тьр 
гоЕвц М. Теодорович от Ра 
злог дава средства да се от 
печата буквар за сръбски и 
български деца. Н. Кара сто 
янов печата в Белград сръб 
ска книга, коят0 продава и 
в България. Найден Ивано- 
вич печата в Белград две 
сръбски книги, продава сръ 
бски книги в България и 
български в Сърбия.

шзшI
I

бягат защотс. не били’ сгаур 
ни, че той върви само- по 
определения път. При бяга 
ннт|[> Сто|ян Дълкша пад
нал и голям брой жени, де 
ца, старци минали през не-

поколение още дълги годи 
ни. Според изказвания на 
хора които са преживяли 
това 'СЪбтотие-пссрекцатгеТО' 
на. първия Елак в Желюшае 
предизвикало същинско сму 
щение и страх всред насе
лението. Всички очаквали

нали пак да бягат от това 
„чудо”. В Лукавица бирови 
на даже извикал:

— Бягайте бре хора, не
що се откъснало от маши
ната и върви към нас да 
ни погази...

шттЕ пиши памЕтциццвАими'
ТрОЪГРААСКО са —НААГроъиитв.

>: I ■
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Според някои изказвани П. Н.

История на облеклото (4)I \6, прилепналата роба се разпа 
днала иа пола и корсаж. Ко 
рсажът останал тесен и плъ 
тно прилягащ, полата полу- 
чила изобилни гънки при 
ханшовете. Така тя остана

ла много широка. Шлейфът 
пзче: нал и долният край на 
полата станал еднакъв. Пола 
та стигнала до земята. При 
изобилните й гънки, шлицо 
ваието й било нзлшпено. За 
това прорези е имало само

1
I

4946! МАШлитвт 1 аАшитровгр* 
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РЕНЕСАНС
' 1 върху корсажа и ръкавите. 

Корсажът около врата 
имал дълбока изрезка под 
под която също както и у 
мъжете, се виждал богато 
нагънатия край на ризата. 
Тогава се появили нагръдни 
кът и пелерината, която би

От Испанската и друга за
падноевропейски носии мо
жем най-добре да съдим за 
облеклото през ренесаиса. В 
тоя период тесните дрехи по 
лучили прорези цепки при 
лактите и колената. Така, 
движенията на човека дото
гава спъвани от теснината 
на облеклото, 
свободни. Скоро след това, 
шлицоването се препеело • и 
върху останалите части на о 
блеклото. При срезаннте ме 
ста горната материя получа 
вала и подплата от друг 
цвят. Така профилът на об 
лсклото загубил напрегнато
стта на дотогавашната си ли 
мия и придобил нов, по-ма- 
сивеи вид, който олицетвор

явал духа иа времето, като 
подчертавал индивидуално
то, личното.

Облеклото па мъжете се 
състояло главно от камнзо- 
иа (вмас), мантия и панта
лон. Носеният дотогава - те 
сей панталон-чорап се разде 
лнл сега иа чорап и къс, до 
коленен панталон. Отначало 
тия къси панталони били до 
ста тесни, но скоро чрез упо 
требата иа шлицове започна 
ли да ги правят много шнро 
ки. Прорезаиите места били 
съединявани с другоцветнн 
материи и така се стигнало 
до широките панталона-шал 
варите.

Женското облекло претър 
пяло сходни промени. Тясно

^ уУУЧ/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ *«.

ла много малка и служила 
само за покриване на декол 
тето. За мантия жените носистанали по

ли едно наметало нагънато 
и снабдено с 
Носили също така и барет
ка. Косите си вързвалп при 
тила или ги оплитали на ма 
лки плитки свързвани на те 
мето. Обувките били както 
н па мъжете, широки и без 
токове.

твърда яка.щъртйАттт^
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1 то. В тази война в която 

решава съдбата на света ^ 
хиляда' години напред ние 
не можем да сме сентииентал 
ни към НИКОЙ".

Отношението към аигливд

ее

Две десетилетия назад
;

отбрана. Превзет от успехи
те Хитлер е създал своите 

заповеди за бъдс- 
„устройство” ма света.

Времето на Хитлер прннад 
лежие на миналото. Но това 
време все още не може да 
бъде забравено, защото ми
лиони хора по света стана
ха на един или друг начин 
жертви на зверските методи 
на Хитлер за устройство на 
„нов” свят. Едни милион и 
седем стотни хиляди жертви 
у нас, над седем милиона в 
Съветския съюз, почти толко 
ва в САЩ, Англия, Италия и 
по другите страни. А колко 
разрушения, мизерия, после 
дици и незаличими болки в 
душата на близките иа тези, 
които станаха жертва на 
Хитлеровото безумие и чо- 
веконенавист.

Неотдавна списание „Люк” 
публикува статия за тайните 
планове на Хитлер за „уре
дбата” на света, в която из
нася предварително,планира 
ните методи за ликвидиране 
на човечеството. Обработва
ме част от тази статия за иа 
шите читатели:

В началото на войната Хи
тлер побеждаваше с очудва-' 
ща лекота и бързина. Пол
ша бе сразена за три седми
ци, Дания за три часа, Нор
вегия за два месеца, а Хола
ндия, Белгия н Франция за 

~ шест седмици. В края на го
ни 1940 година Хитлер вече 
беше господар на Европа, с 
изключение на Съветския 
оъюз и Балканите. Неговите 
армии почиваха на брегове-

нитепланове н 
щото Покоряването на Велико

британия според решението 
на Хитлер е трябвало да ста 
ие през 1940 година в ме. 
сец май. Според замислите 
иа Хитлер веднага след по
коряването иа Англия, е тр. 
ябвало да се арестуват извв 
стните личности. Генерал 
Валтео Шеленбепг нача'нцк 
на СС—разузнаването о б*д 
изготвил списък на хората, 
които трябвало да бъдат ара 
стувани веднага. Пръв на 
списъка е бил Черчил, след 
него всички членове на пра. 
вителството и парламента, 
известни журналисти, писа
тели черковни старейшинн 
и други интелектуалци.

Не по-добра съдба е крое- 
на и на малкото население 
на острова. В една заповед 
подписана от Фон Браухич 
командуващ 
войски по това време се каз 
ва: „Всеки мъж от 17 до 45 
години трябва да бъде зало
вен и прехвърлен на конти
нента.

Нападението върху острова 
обаче не бе осъществено. Лн 
псата на достатъчно военно
морски сили, близката ата
ка срещу Съветския съюз и 
други причини осуетиха пла 
новете на Хитлер за нахлу, 
ване през Ламанш.

Планове за покоряване ва 
Америка

В самото начало Хитлер е 
искал в окупираните страни 
да ликвидира такаиарсчспа 

класа”.та „господствуваща 
А какво разбираше под тая 
дума? В Англия това са били 
политическите люде, аристо
кратите, ръководителите па 
английската черква и 
телектуалцпте. 
според него, 
ща класа са били евреите, а 
пък евреи са всички, пред
ставляващи пето в полити
ческия, културния и иконо
мически живот иа Америка. 
Според Хитлер и самият Руз 
велт бил евреин.

1111-
В Америка,

господствува-

„За славяните е достатъчно 
да умеят да броят до 100”

Зверствата иа хитлеристите в нашата страна

Ленинград трябва даква и
бъдат сравнени със земята, 
а населението им трябва да 

напълно".

ра ше умрат от глад когато 
Но всевина е трябвало да се изпол

зва за работа.
В едно тайно писмо, писа

но в началото на 1942 годн-

Чехнте бяха първи, конто 
следваше да опитат „предим 
ствата" на Хнтлерошт „за
кон на живота’. Според едно 
тайно Хнтлерово нареждане на, Хитлер е писал:

им отнемем храната,
опит да се намали гладу- 

най-
германскитеки

бъде унищожено 
„Ленинград трябва да бъде

наказваваието ще се 
строго”,

ТАЙНИТЕ ПАЙНОИ НА ХИТАЕР ЗА ..УС1РШ80" НИ Ш
У

Какво бъдеще е готвил иа славянството? Участта еа англи
чаните и план за покоряване на Америка.

сравнен. Съществуването на 
този град няма никакъв сми 
съл, когато прегазим СССР. 
Градът трябва да се обкръ
жи така, че никой да не мо 
е да излезе, а след това с о- 
ръдеен огън и със самолети 
трябва да бъде унищожен. 
Всяко предложение за пре
даване на града да се отхвъ 
рли, защото не ни трябва 
проблемът за настаняване 
и прехранване на население

Есента 1941 година когато 
германските дивизии неспир 
но се носеха към Ленинград 
н Москва и плодородната У 
крайна, Гъорннг заявява на 
Граф Чано: „Тази година в 
Русия' ще умрат от глад -20 
до 30 милиона души. Може 
би- това е добре защото ру
снаците и така ще трябва да 
бъдат проредени." А за гра
довете в Русия се казва: 
„Двата руски града — Мос-

Славяните трябва да ра 
ботят за нас. Всички които 
не ий са нужни трябва да у 
.мрат... Тъй като образовани 
ето е опасно, то на славянст 
вото ще се забрани всякак
во образование. За славяни
те е достатъчно да знаят да 
броят до 100... Всеки образо
вай човек е бъдещ враг, и ние 
ие трябва да сме луди да 
си създаваме врагове... Що

41* гц( I !,\Г Г 01 * ‘Д - - I • » ' • V • * *се касае до храната, не смее 
да им се даде нищо повече, 
отколкото е нужно да не ум 
рат. Трябва да знаят, че ние 
сме господари.

Колко оскъдни са били по 
знанията на Хитлер за Аме- 
рика може да се видя” от пя 
саното за тази страна в него 
вата книга „Моята борба“ в 
която говори за Америка кя 
то за „огромен колос- с ■ не- 
измерни богатства“. По-къс
но пък той мени становище 
то си и започва: да напада 
Америка, в която „народът 
се задушна в ярема на е» 
рейте“

В един таен документ Хит 
лер изразява и надежда, че 
„здравите елементи“ (мисли 

американците от герман
ски произход) в Америка ше 
се събудят и ще станат фак 
тор на. политическото й ду
ховно възобновяване в Аме
рика, след като Хитлер пре 
вземе тази страна. Както се 
виижда от документите, Хит 
лер е правил планове за по
коряване на Америка оше 
през 1940 година. В това вре 
ме си е правил илюзии за ле
сно покоряване на Англия 
след което е трябвало.да тр 
ъгне срещу Америка в съюз 
с Японците. Дори .е имал я 
план за подялба на Амери
ка между Германия и. Япо
ния. По-късно развилите се 
събития на фронта в Африка 
когато Ромел напредваше 
към Кайро и Александри* 
внасят нови корекции в 
тлеровите планове за покор 
яване на Америка. Той се « 
надявал да превземе Еги
пет и Близкия изток, да поко 
ри Африка, след което е тр* 
бвало да започне нападение 
срещу Америка от две пос° 
ки—от северна и южна по
сока. Нападението е трябва
ло да започне от север — 
от Нопвегия или 
през Исландия, "ГрендаядЛ
Лаорадир *1 х±1чфауА-мшА' а°
ттам на бреговете на Ам«Рй 
ка и Канада. От юг нападе
нието е трябвало да-трт^е 
от Дакар в Западна АфРиК8 
през Бразилия и Карибите 
към Флорида и Ню ОрлеаНс 
в Америка. Цялата тая опе
рация е трябвало да се 
върши при пълното съдейст
вие между военноморски1'®11 
въздушни сили и при подкР6 
пата иа Японските войски 0

.•5 -
м

Евакуиране на сръбските вой
ски на КорфИ наистина, милиони хора 

в Русия не получаваха ни 
толкова храна колкото им 
е било нужно за поддържа
не на живота. Един месец 
преди нападението пърху Ру 
сия Гъорннг е издал запо
вед, с която най-строго за
бранява всеки опит за обле
кчение на глада в Русия.
„Няма съмнение се казва в 
една заповед, че милиони хо

.... ............................................................. .......М11Ш1ШШ1ПШ11Ш1111......Н1И1ПШПШП1ШПШ ......1111111................................... ............................................... ...

за
офицери, а в 
12.000. В Албания останала 
конна дивизия и други час 
ти .с около 10.000 войници 
и почти целил добитък (о- 
коло 16.000 коне).

БипертаКъм края на февруари 
1916 година бе извършено 
овакутграке на главната 
чдст ст сръбската войска 
през Албания на остров 
Корф и в Бизерта. СпЮред 
някои сведения, до 28 фев
руари на Корф са били ева 
куирани 132.000 войници и

Хитлер след едно съвещание

„След ужасни мъки при 
преминаването на суровите

половината от чешкото насе 
лепне е трябвало да бъде ли 
квнднрано, а другата поло-

■ те на Ламанш в очакване на 
десант върху Великобрита
ния, която беше почти без и мъчнопроходими черно

горски и албански планини 
к}ьм Адриатическо 
се казва в доклада на сръб 
ското върховно командва
не, където не намериха 
приют и почивка, след нап
регнат марш през мочурли 
ви и безпътни терени до 
Брач, а тогава, понеже не 
бе пристигнала съюзничес
ката флота в Сан Джовани, 
напрегнат път от 160 киломе 
тра до Балона, къдет0 в. о- 
чакване на параходите бе 
направен престой край мо
чурливото и маларийно 
крайбрежие, без най-необ
ходими .средства за преби
ваване.и почивка, търпей
ки непрекъснато годями 
жертви — сръб,ските части 

-| пристигнаха На Корф фи_ 
I ЗШШ^КИ и духовно изтоще-

море,

Детско кътче
ИП111111111ИИ1111И'”"1,‘"|М| .......................................... .... 1пТии1111П111111111111111111И111111111111Н11И1 .............................................................................................................................
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ири и 282 лица изгубиха 
животите си.

Френския инженер Де 
Лаж конструирал експло
зивен мотор, който! работи 
с коняк и други спиртни 
питиета.

пали светлината, влезе тъм
нината в парка и там заспаха 
в.сичи. Търгна тъмнината 
по улиците, а продавачите 
започнаха да затварят про- 
давнипите.

Тогава тъмнината се спус
на в мазетата и остана там. 
Поради това и ден днешен 
мазетата са тъмни.

' Тръгна тъмнината в своя 
черен фрак да нощува.

Поради това, че цяла нощ 
бе будна сутринта задряма, 
а денят пристигна и зали
чи черния й път. Така тъ- 

■ минната се загуби в града.
По пътя намери милицио 

нера по движението:
— Моля ви се, къде ми е 

нощният приют?
— Тъмно е вече? — ка

ца милиционерът, прозина 
се и заспа в своята къщич

Продължи тъмнината на 
татък и .срещна група уче
ници.

— Моля ви се, деца, зна 
«те ли къде ее намира моо 
то място за нощуване. 

Умниците о1тговориха.
— Виж, още било тъмно-, 

а ние сме тръгнали на учи
лище. Изпрозяваха се. сед
наха на тревата 
тхугрбичките под главите си 
и заспаха.

Настигна тъмнината една 
бабичка, която бе тръгнала 
на пазар и щом като заста
на пред нея, тя седна на 
кошницата и веднага заспа.

Влезе тъмнината в рсйЯо 
виЯе кол» кондукгторът

Хи

На една изложба в Лон
дон посетителите ,са видели 
вероятн|о най-скъпия кре- 
вет в рвета. Той струВа 
6,000.000 динара но е °т 24- 
каратно злато.

■;«
Наводненията в предгради 

ята на Хамбург причиниха 
Гол ями щети. Над 70.000 
жители останаха без кварт Англя*Драган Лукич

I Смята Ре, чеВЕСЕЛО
ВРАБЧЕ

ка. след приети 
- »епТо на Корф са умрели 
5.000 души. Умрелите са 
погребани на необикновен 
начин — хвърляни са в моВреки момент, всеки час 

аз прелитам покрай вас.
Весел, хитър съм 
кацвам чак на къщен праг

рето.

* г. - и палавIV -
Котарак ли див ме гони 
полетявам във

сгънаха
.--Д :~Г--> простори.-- - 'У1 - ЧЯ&Ц* ' Ж

другата страна. -
Но плановете, на Хятл Р 

въпре^
И на пук, пак за миг 
Си запявам:

' I— чик, чи-рик! не се осъществиха - - 3
настояването на нацистка 
военна машина. Народят® 
задружна борба разгр°- 
та армиите, които трябвай 
да реализират готвената 
страна на Хитлер съдба-

■*

Нивга аз не съм виновен, 
че съм деца, развеселен!

Емилия Николич, У4 Пейзаж (акварел)за- ОТВанчо Николецски 1


