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ОТ СЕСИЯТА НА СЪЮЗНАТА НАРОДНА СКУПЩИНА. :

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ Е ИЗРАЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И 

ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮТО- 

СЛАВИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОТО ЕДИНСТВО НА НАШИТЕ НАРОДИ
години и 1.000 лпца е сшраншЛаАмнистията обхваща около 150.000 емигранти ош воениише и следвоенните

народното сътрудничество и 
международните отношения 
изобщо, нейната решителна 
борба за отбраната на мира, 
свободата и правото на всич 
ки народи за свободен раз
вой й донесоха огромен прес 
тиж и важно място в света, 
което още повече увеличава 
силата и влиянието на наше 
то общество.

В продължение на експо- 
зето другарят Ранкович зая 
ви, че Съюзният изпълните
лен съвет именно затова см 
ята, че трябва да се даде о 
ще повече възможност за вр 
ъщането на прав път и в на 
шето общество на всички, ко 
ито показват готовност да за 
читат обществените и човеш 
ки достойнства, и имат жела 
ние да афпрмират положите 

способности в

ра, които са извършили теж 
ки военни и други злодей 
ства и за което е следвало 
да получат и са получили за 
служени наказания.

Такова наше становище 
към тези хора винаги 
основавали върху доверието 
на социализма в човека и въ 
зможността човекът да се по 
прави, да съгледа и своите 
заблуди, и обществената дей 
ствптелност."

Изтъквайки, че днес същес 
твуват условия това станови 
ще на нашето соцналистиче 
ско общество да бъде изразе 
но до край, Александър Раи 
кович продължи: „Преди вс 
нчко за това ни дава възмо
жност политическата и ико
номическа • стабилност на со 

Югославия, 
единство 

на нашите народи, постоян
ното укрепване на безопас
ността на страната, всестран 
пия прогрес на материално- 
обществената база н все по- 
ускорения темп на развоя на 
социалистическите обществе 
нн отношения, както и все 
по-пълното утвърждаване на 
човека и неговата човешка 
свобода в процеса на наше
то социалистическо общес
твено развитие.

Също така могъщият вът
решен и демократически ра 
звой на Югославия, нейната 
винаги последователна конст 
руктпвна политика в между

На завчерашната си сесия Съюзната народна скупщи
на прие закон за амнистия, за който поднесе експозе под 
председтелят на Съюзния изпълнителен съвет Алексан
дър Ранкович. Амнистията обхваща лица, конто през вре 
ме на войната и окупацията са се провинили против на
рода и държавата против хумаността и международното 
право. Също така се амнистират и лица които от края на 
войната до стъпването в сила на този закон са направи
ли углавни престъпления против народа н държава и са 
нанесли вреди на престижа на държавата, конто са раз 
пространявали измислени вести нелегално са минавали 
държавната граница и които са избягвали своята военна 
повиност или самоволно са напуснали войската.

„Другари народни предста 
вители.

Разрешете ми да посоча ня 
кои по-важни моменти, кои
то ръководеха Съюзния изпъ 
лнителен съвет да предложи 
на Съюзната народна скуп
щина закона за амнистията...

През изминалите години 
станаха дълбоки промени в 
обществения живот на наша 
та страна, в нейната общес
твено-икономическа база по 
посока на изграждане на со
циалистически обществени о

сме

тношения и по-нататъшно ра 
зширяване и укрепване на 
социалистическата демокра
ция. В рамките на тези об
ществени реформи се дойде 
до все по-голямо обществено 
утвърждаване на човека—гра 
жданин на нашата соцналис 
тнческа общност. В тези но 
ви обществени отношения на 
шият човек намира гаранцп 
я за своята свобода, защита 
на своето човешко достойн
ство, за пълно ползуване на 
своите лични и обществени 
права...

циалистпческа 
полип шеското своително

процеса на нашето развитие. 
Изтъквайки, че всички ония, 
които са направили престъп 
ления, заради което са нака 
занн, са се провинили в дей
ност, която по време на осво 
бодителната борба и окупа- 

войната е биКои лица се амнистираш
нство. Амнистия също така 
се дава на изпълнителите на 
някои престъпления против 
обществения ред и непозволе 
ното преминаване през дър
жавната граница, на ония* 
които отбягват отбиването 
на военна повиност или са
моволно напускат и бягат от 
войската, както и на ония, 
които са се провинили, като 
са нанесли вреда на държа 
вния престиж, на нейните ор 
гани и представители.

цията или след 
ла насочена против жизнени 
те интереси на нашите наро. 
ди и нашата страна, той е ка 
зал, че досега са били амни 
стирани много лица, особе
но през 1961 година, когато 
са били освободени много 
провинили се по време на 
иифорбюровската кампания 
против нашата страна.

Според предложението ам 
ннстия се дава на онези ли
ца, които са направили угла 
в ни престъпления през вре
ме на Втората световна вой
на и окупацията на страна 
та и на ония лица, които са 
направили деликти до стъп 
ването в сила на предложе
ния Закон. В същност от не 
я се ползуват лица, които са 
сгрешили към нашата стра 
на, нашия народ и неговата 
борба за свобода и независи 
мост на страната, но които 
не са били непосредствени 
изпълнителю, ръководители 
и организатори на изпълне
нието на тежки военни зло 
действа и убийства, пито пък 
организатори и инициатори 
на дейности, които днес се 
извършват против Федерати 
вна народна република Юго 
славия и нейното конститу
ционно социалистическо об
ществено и държавно устро-

Кои са ли наша, намиращи се като емигран
та в чужбина, на
„Преди всичко е известен 

фактът, че много наши гра
ждани през време на война
та са се бори,ш против на
шата народоосвободителна 
войска и в състав на най-раз- 
лнчгш куизлииговскп форма 
цип, от усташкп до четниче 
ски н белогвардейскн и то в 
сътрудничеството и под за
крилата па окупатора. Под 
влияние на неприятелската 
пропаганда, безогледни те
рор н натиск те се бореха 
против жизнените интереси за 
на нашите народи, против 
тяхното единство в борбата 
против фашисткия агресор.
След свършването на война
та и па пашата победоносна 
революция, което същевре
менно доведе до разруха на 
военната сила па окупатора, 
тези хора изпаднаха в крайно 
тежко положение, така че е 
дпп значителен брой иевпн-'

Александър . Ранкович коишо се дава амнистия?8^ I
ни намери изход в отстъпле 
нието заедно с германските 
окупационни сили. Така те 
успяха да се прехвърлят пр
ез границите на нашата ст
рана. Според замислите на 
самозваните водачи, които

та свобода в свободно отече 
ство са най-големи ценостп.

. Затова колкото беше възмо
жно постъпихме с пълно раз 
бпране към ония, конто са 
сгрешили пред интересите 
на страната н народа. При 
това се държеше сметка за 
всички условия н обстоятел 
егва, които са влияели вър
ху отговорността на тези ли 
ца. С това не мисля да ка
жа, че смс се отнасяли прть 
мнрнтелно към отделни хо-

казателно-поправителннте до 
мове и затвори...

Амнистия също така би се 
дала на лицата против, кон- , 
не е заведено дело за подоб- ' 
ни провинения или пък дело 
то е в течение. Също така тя 
обхваща и около 150.000 ли
ца, които се намират в чуж 
опна в качеството на 
наречена военна и следвоен
на емиграция.

Ние винаги сме изхождали 
от това, че човекът и негова

А мнисшияша обхваща 
около 150.000 емшра

нши ош Периода на 
войната и следвоенни

те години
Според този закон амнис

тията засяга около 1.000 ду
ши в страната, които издър 
жат наказанието си в на-

предадоха и народа, и стра
ната, според плановете на ра 
злични центрове за дейност 
против нашата соцналистиче 
ска държава, тези лица е тр 
ябвало да служат за създава 
нето

така

нови огнища, 
организиране на те- 

рорпстнческн акцгш п клеве 
тн против нова Югославия. 
Между тези лпца попаднаха 
п значителен брой паши гра 
жданн, зашото са били под
ведени поради стечението па 
различни обстоятелства, до
ри п под влияние на пряк на 
тнск п заплаха на най-разли 
чна лъжлива пропаганда за 
независимостта п положение 
то в страната и подобно.

на

ТЕКСТ НА ЗАКОНА ЗА АМНИСТИЯТА
Член 1.

Амнистия се дава:
1. На лица, които през време на войната и неприяте

лската окупация са направили углавни престъпления по 
член 125,. 126, 127, 129, 129а, 1296, 130, 131, 132 и 133 от на
казателния закон;

2. На лица които, през време на войната и неприятел
ската окупация, както и на лица, които след свършване 
то на войната и до влизането на този закон в сила са на
правили углавни престъпления според член 100, 101, 102, 
104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 175, /77, алинея
2 и 3, 778, 779, 120, 121, 174, 292а, 303, 339 и 34"2 алинея 1, 2 
и 3 от наказателния закон;

3. На лица които издържат наказание, а са били осъ
дени до края на 1952 година за углавни дела според член 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 777, 712, 
173, 774, 715, 116, 117, 118, 119, 120, 121 и 122 и член 724- 
725, 126, 127, 128, 129, 129а, 1296, 130, 131, 132 и 133 от нака
зателни закон.

този член углавни дела непосредствено са извършили и 
дело на убийство.

Член 3.
✓ _ Ако против лицата, конто обхваща този закон за 

амнистия не с заведено дело няма и да се завежда, ако 
делото е в течение — ще се прекъсне, а ако такива лица 
са осъдени — ще бъдат освободени от издържане на на
казанието.

Амнистия за Политически емигранти, лица от
бившата югославска войска и интернирани

Втората и пай-голяма кате 
тория лпца, конто сс нами
рат в чужбина като полити
чески емигранти са многото 
числявш се към бившата ю- 
гославска войска, конто се 
намериха в чужбина при из 
лизаното от плениическнте 
лагери н лагерите за интер- 

' инрани или пък са били на 
принудителна работа. Извес
ти^ е, че след катастрофал
ната априлска пойна 1941 го 
дина и бързия военен и поли 
тнчески крах на стара мона 
рхическа Югославия под у- 
дарите на фашистките ар
мии много войници, офице
ри и подофицери от бивша
та югославска войска бяха 
закарани в плен, в пленичес' 
ки лагери на окупационните 
сили.
'Като изтъкна, че повечето 

от тези хора, разбрали пре- 
дателската 
ството на

Член 4.
— Амнистията според-., този закон ще се приложи н 

към лица, които са осъдени за углавни дела по предпи
санията, конто са важнлн преди стъпването в сила на 
наказателния закон, ако тези углавни дела по естество 
съответствуват на углавните дела, до които този 
сс отнася.

ска войска са се държали 
достойно в пленичеството и 
в рамките на свои възмож
ности са оказвали морална 
и политическа подкрепа на 
борбата на нашиУе народи- 
и че мнозина са загубили и 
живота си в плснническите 
лагери, той изтъкна, че ония, ■ 
които след войната се завър 
наха са били включени в со 
цналистнческото изграждане 
и са дали свой принос в из--, 
граждането на нашата ар- • 
мия и нашата страна’.

„Обаче имаше и един по- 
малък брой и такива, които 
открито стъпиха в служба 
на неприятеля и като агенти 
на окупатора и кунзлинго- 
вцнте работеха за разбиване
'единството на военноплен
ниците й действуваха срещу 
тяхната поддържка на осво
бодителната борба на югос-

- (Следва на 2 стр.)

закон

Член 5.
Постъпването по този закон ще се извършва но слу

жебна длъжност или по искане на заинтересовани лшда.
Член 6.

—От даването на амнистия поред постановленията на 
този закон не се засягат правата на третн лица за обезШе 
тение, нито се засягат решенията и другите мерки на съ
дилищата и другите държавни органи, според които е ко 
нфискувано или секвестирано имуществото на амнистира 

ните лица.

Член 2.
От амнистия сс изключват според член 1 точка 1 и 2 

на този закон;
7 — Лица, които като ръководители или организато

ри са направили углавни престъпления по член 7 точка 
7 и 2 от този закон;

2. Лица които като инициатори и организатори ак
тивно работят против конституционното устройство на 
Федеративна народна република Югославия;

3. Лица от националните малцинства, които през Вто 
рата световна война са сътрудничили с неприятелски во
енни формации, политически' ръководства и други орга
низации, а сега се настапяват в чужбина;

4. Лица които са осъдени в рецидив за утлавпи дела 
посочен в член 7 на този закон;

От амнистиране по член 1 на закона се изключват ли 
цата, които при извършването на някои от посочените в

Член 7.
— За изпълнението на този закон ще се старае Сек

ретариатът за правосъдие пр и Съюзния изпълнителен 
съвет, който ако е необходимо ще донася по-подробни 
предписания за неговото провеждане.

Член 8.
— Този закон влиза в сила осем дни след обнародва

нето му в Службени лист ФНРЮ. роля на ръковод 
бившата югослав-:V



НРАТСТВО

1-~- 4* нтш —« адИгч Производството на 

нефт у нас се увеличаваЕ*к&й>ве на Александър Ранко 

нич но закона за амнистияI х<
зи извори ше дават 700 хиля 
ди тона суров нефт годиш-

«- Югославските произволите 
ли на суров нефт преизпъл
ниха миналогодишния план

(
но.

И в останалите части на 
страната продължават рабо
тите по изследване на нефт- 
ни залежи. В Подравието, 
на Билогора, новият извор 
Ягнйедовац обещава богато е 
ксплоатиране: първата сонда 
ще дава 45 тона дневно а вто

през Втората световна война 
са участвували и сътрудни
чили с неприятелски военни 
части, с политически и дру-. 
ги органзацни, като при то 

са пребивавали в чужби
на. Също така пе се дава и 
амнистия н па ония лица, ко 
ито са се провинили в слу
чаи, конто са изброени в то
ва предложение, и то в пов- 
рат. Амнистията ис се дава 
и на извършилите престъ
пления на шпионаж, органи 
зиране и прехвърляне на те
риторията,па ФМР10 па въо 
ръжени групи или лица, на 
насилие към представи тели
те па народната власт, сто
панските и обществени ор- 

и престъпление 
за сдружаване против иаро-

и увеличиха производството 
с 400 хиляди тона в сравне
ние с 1960 г. От нефтоносни- 
те полета са транспортирани 
в рафинериите 1,з40.750 тона 
суров нефт.

Преизпълнението на плана 
с 40 хиляди това в 1961 годи
ма не е особено голямо, оба- рата ще достига дълбочина и 
че тъй като планът е бил над 1.000 метра, понеже на 
твърде обемист (1,3 милиона по-малка дълбочинане ре е 
тона), резултатите са задово- получил недоброкачествен не 
лителци. Както изтъкват спе Фт■ Очаква се, че изворите в 
циалистите от Съвета за про Ягйедовац ще дават дневно о . 
изводство на нефт, тоя успех коло 1.000 тона. 
с постигнат благодарение- иа . ® Македония трескаво се 
няколко нови извори: вложе- работи и се влагат значител 
ни са значителни средства, ни средства за изнамиране 
които се отплатиха напълно, на нови залежи.Проучвания 
Югославия няма вече да вна та са показали, че в област
ен суров нефт, а съществуват та на Тикнеш и Овче поле, 
реални изгледи покрай уве- както и по терените в окол- 
личеното вътрешно потреб- носгга на Охрид и Струга 
ление, да се яви като износи- може да се очакват добри 
тел на нефт. резултати.

Във войводинската нефто Нашите 
носна област на пример е пр ботиха
едвидено значително увели- 1362,949 тона суров нефт 
чение на продукцията. След при Максимално използуване 
три години в полетата на Е- на мощностите. Поради това 
лемир и Кикинда ще се про Югославска инвестициона бш 
извежда над един милион то нка одобри на рафинериите 
на нефт и четвърт милион ' • Сисак, Босански брод и 
кубически метра земен гас Рийека средства за разширя- 
— т. е. два пъти повече от ване на строежите._ Отпусна 
днешната целокупна войво- ти са и средства за' построя- 
динска продукция. За разши ване на голяма рафинерия в 
ряването на капацитета на те Панчево, в която нефтът ще 
зи извори ще бъдат изразхо- пристига по нефтопровод от 
двани 16 милиарда динара. банатските полета.
До края на 1967 в Еелемир Очаква се след построява
ше се инвестират 3,6 милиар не на рафинерията в Панче 
да динара и с това произвол во и разширяване на вече 
ството ше се ч/величи на 300 съществуващите през 1964 го 
хиляди тона. В околност дина нашите рафинерии да 
на Кикинда ще се вложи по- преработват годишно 43 мв- 
вече труд, но и резултатите лиона тона суров нефт. 
ще са по- добри, понеже те-

освобожденне. С о'■ СЙгЙ^Ь/чЙс 'бт'1' стр.)'-' 
лавските нйроди. Подложе
ни на тяхно , влияние, нати
ск и изнудване пемаЛъК бр
ой офицери се отказаха то
гава от родината си и подпис 
вай км заявление за вярност на 
фашистки окупатор бяха 
пуснати на свобода като 
направиха тежко престъпле 
ние към своята войнишка

социално 
дна дума, на тяхна сметка 
правят добри н вносни здел 

онези восниопрестъпиици 
II бивши политици от стара 
Югославия, които чрез търго 

с живота и личността на

хната трудова способност.
Често пъти по договори, кои 
то други правят за тях, те ст 
а ват жертва на различни чу 
ждестранни въоръжени ле
гни за потушаване на народ 
ните въстания иа някои коло 
ниални страни, конто се бор 
ят за своето национално н

На Политическите 
възможност да уредят отношенията 

си с отечеството

!
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ва
вия
човека обезпечават своята ек 
знетенция...”

емигранти се дава
длъжност, своята страна и 
своите другари от войната. 
На една значителна част во- 
ениопленнцн и интернирани 
тези агенти и целия свят е допринесъл мио 

го тези лица да се освободят 
от заблуждението за своята 
страна. Затова допринесоха 
и последователното станови
ще н постоянните грижи иа па

Другари народни предста
вители,

Във връзка с предложение 
то за амнистия искам да Из
тъкна факта, че

сътрудници 
на окупатора не успяха по 
този начин да наложат сво
ите становища и да ги поста 
вят в наемническа служба 
иа неприятеля. Но все "пак, гаиизацппповечето

да.
Изтъквайки, че правплио- 

па ам- рафинерии прера- 
миналата година

то п бързо прилагаме 
гшетията В1С открие възмож 

по-пълно афир-ност за овче 
мпрапс па принципите па вя 
рата в човека, на човечнос
тта и човеколюбието, другар 
ят Рапковнч подчерта зада
чите, конто стоят пред отдел 
ни органи. Той каза, че вед
нага след утвърждаването 
на този Закон компетентни
те органи трябва старателно 
и точно да установят кои ли
ца могат да се ползуват от 
амнистия и доколкото сега 
издържат наказанието си вед 
пата да бъдат пуснати на сво 
бода, а ако против тях е за
ведено дело веднага да се 

Също такапреустанови.
изтъкна, че и нашите пред
ставителства в чужбина тря 
бва да положат голямо ста
рание и последователност в 
разрешаването на молбите 
на отделни лица, които са об 
хванати от тази амнистия, за 
да им улеснят по-бързото ре 
гулиране на въпросите с на
шите компетентни учрежде
ния, а доколкото същите ли 
ца искат да бъдат репатрира 
ни в страната, да им дадат 
тая възможност и да им ока
жат необходимата

„„___ При това той изтъкна, че е
на нашите ико- -необходимо последователно, 

номически изселници да под 
държат и засилват

Димитровград: Пред изготвяне на 

нов статут на общината
Съюзната народна скупщина

най-недостойш! 
както II

лица, които днес се намират шето правителство и непос- 
в чужбина в качеството на редствената помощ на наши 
така наречената политичес- те дипломатически представ 
ка емиграция, след като са гпелства, семействата на те- 
почувствували горчининнте зи лица, и други граждани 
на емшрантскня живот, из- от нашата_страна, усилията 
мениха своето становище в на патриотичните и други о- 
положителна насока, особе
но през последните години.
Наистина тази промяна на 
становищата е ставала поете нните връзки със своя ро- 
пено. Тя е започвала и раз- ден край. В такива условия 
раствала в условията на уре по-голяма част от тази така 
ждането и обезпечаването наречена политическа емиг- 
на техния живот по честен радия постепено се е включ- 
начнн, чрез редовно включ- вала в по-числената икономи 
ване в производството, обра ческа емиграция, като при 
зуване на семейство и нзоб- това е настоявала да уреди и 
що през уреждането на лични отношенията с 
те им проблеми. Могъщият 
н всестранен развой иа со
циалистическа Югославия и 
нейният огромен престиж в

ползвайки, 
средства и натиск, 
помощта на прословутите фа 
глистни власти в лагерите, те 

успяха на мнозина да нало
жат нерешителност в заема
нето на активно и борческо 
становище, единственото ко
ето изискваше техният дълг. 
Обременени от всичко това, 
а особено от най-различни за 
блуждения и неизвестност, от 
страх пред новото, извоюва
но в страната, измамени от 
лъжливата пропаганда и из
нудване, след войната оста
наха в чужбина около 100 
хиляди офицери, подофице
ри и войници от бившата ю- 
гославска армия, разбира се, 
в качеството на така нарече 
на политическа емиграция.

ние Комисията- взела реше
ние материалите да бъдат 
събрани и частично обрабо
тени до края на този месец, 
така че след излизането на 
съюзната и републиканска 
конституция и сатута на око 
лията да се пристъпи към из 
работване статута на общи
ната.

При общинския народен от 
бор в Димитровград неотда
вна е образувана Комисия 
за изработваше на нов ста
тут на общината, който ше 
бъде в съгласие с новата Кон 
ституция на Федерацията и 
Републиката. Също така са 
образувани и три подкоми
сии и то: за организация ра 
ботата на отбора, местните об 
шности и събрания на изби
рателите, за обществено-сто
пански въпроси, работничес
ко самоуправление и разви
тие на стопанството и подко 
мисия за обществено- поли
тическите организации и ос
таналите обществени служ
би. Комисията се състои от 
15 члена, а подкомисиите са 
разширени с още 5 лица. То
ва значи, че около изработ
ването на новия статут на о- 
бщината най-пряко са анга
жирани 20 души, а сетне в 
разискванията този брой ще 
се разшири до участието на 
избирателите от цялата кому 
на.

Комисията досега е имала 
две заседания, а подкомисии 
те по едно Подкомисиите 
направиха план кой от чле
новете и До кога трябва да 
обработи отделни въпроси

На последното си заседа-

помош.

както и досега, да се зачита 
пълната свобода и добровол 
пост при решаването на те
зи хора да се завърнат в 
страната.

„Смятам 
вич — че е необходимо да се 
даде възможност и на ония, 
които остават в чужбина, 
където са уредили и обезпе 
чили своето егзнетиране, в 
границите на техните и на
шите възможности да поддъ 
ржат връзки със своето оте
чество и със своя стар край, 
както това са правили вина 
ги и правят сега нашите ико 
номически изселници. Амнис 
тията ще даде възможност 
на всички лица да идват на

постоя-

П.каза Ранко-

Нишка околия 

ще даде 6 тру
дови бригди

отече
ството си. Амнистията пък
ще допринесе още повече за 
това.

Според плана на околийс
кия щаб за трудови бригади 
при Околийския комитет на 
НМ в Ниш в течението на 
тази година, младежта от 
Нишка околия трябва да да
де шест трудови бригади- 
три от селска младеж и три 
от средношколци. Тези бри
гади ще работят на част от 
автомобилното шосе от Оси- 
паоница до Парачин, която 
изнася 95.464 м.

Амнистията ще обхване и ли
ца, които нелегално са мина 

вали границата
Кои лица не засяга амнистирането

От друга страна в редове
те на така наречената поли
тическа емиграция остават 
като тежки народни врагове 
само тежките военопрестъп- 
ници, организаторите и акти , 
вийте участници в неприяте 
леката дейност от чужбина 
против нова социалистичес
ка Югославия. А за такива 
лица предложеният Закон за 
амнистия и не се отнася. И- 
менно според проектозакона

амнистия не се дава на ония
лица, които са преки изпъл- посещение в своята страна, 
нители, ръководители и орга без да се страхуват от прес- 
низатори на тежки военни ледване за направените дела 
злодеяния и убийства, орга- изброени в този Закон”, 
низатори и инициатори на 
дейност от чужбина, които и 
днес активно действуват про 
тив конституционното устро 
йство на ФНРЮ. Амнистията 
не се отнася и до фоскдойч- жи на народните представи- 
ерите и оиия лица от надио- тели да приемат Закона за 
налните малцинства, които амнистията.

В третата категория лица, 
намиращи се в чужбина, на 
които също така се прости
ра предложената 
спадат онези, които са извър 
шили престъпление като не
позволено са минали държа 
вната граница. Сведенията за 
тази категория лица очевид
но говорят, че в най-голям 
брой случаи става въпрос за 
млади хора, които са реша
вали да минат държавната 
граница на

най-често необмислено, 
надявайки, се че 
света ще намерят лек и удо
бен живот, а понякога и от 
авантюристични побуди,
пък и под влияние на неприя 

пропаганда, Между

амнистия.

Накрая той заяви, че ще 
бъдат улеснени идването и 
посещението на нашата стра 
на от такива лица и предло Първата бригада съставе

на от селска младеж и мла
дежите от предприятията ще 
я съставляват бригадири от 
Топличкия край. Тя 
не на 8 април, а ще работи 
до 10 юни. Втората бригада 
съставена също от селска и 

ще я

непозволен на ше зами
чин

Ю ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИнякъде в

трудещата се младеж 
съчиняват бригадири от Ди
митров градско (40 участва
щи) Пирот, Бабушница, Бе 
ла Паланка и Гаджин Хан. 
На автомобилното 
минава на 10 май, а ще рабо
ти до 10 юни. И третата бри 
гада ще работи от 10 септе
мври до 10_ октомври. Тя ще 
е съчинявана от младежи на 
Житковец, Соко Баня.
АИГ и Нишко.

. Първата 
бригада

Правна помощ на гражданитетелската 
тези лица малко са ония, ко 

са решили да бягат пора 
ди своето неприятелско 
новище и работа против 
ФНРЮ. Но и покрай това и 

категория лица, попад
нала в чужбина споделяше 
не така розовата съдба на о 

част на емиграци

Ако се нуждаят от правна на принципа ккато тези при 
помощ, то нашите граждани 
няма както по-рано да 
губят много време, за това 
са се постарали общините 
които са формирали служби 
за правна помощ, които са

на падналите бойци и други 
които имат право на това 
според общинските предписа

ито ния а работят и живеят на 
територията на общината.

(Според Прес-сервис)

шосе за-ста- синднкатите, търговската ка 
мара идругите учреждения.

Правните служби при об
щините не се ограничават са 
мо на устна правна помощ. 
Техните служащи съставят 
всички видове официални до 
кументи при съдбени дела, и 
ли при нарушения както и 
при правни постъпки пред 
държавните органи, заводи 
и орланизации, които имат 
характер на обествени служ 
би. Освен това, правнипите 
съчиняват и договори, теста 
менти, заявления и други до 
кументи.

По правило, устните съве
ти се дават безплатно, дока 
то за съчиняването на офи-

тази

ЗАСИЛЕНА ИДЕЙНО-ПО
ЛИТИЧЕСКА РАБОТА

свърстаналата
Стълкновявайкн се с груята.

бата действителност на свое 
то положение в страните, в 
които се намериха, най-чес
то без възможност да си обе 
зпечат и най-основна егзисте 
нния, тези лица почти редов 
но бързо и леко ставаха же
ртви на военните злодеи и др 
угите неприятели на нашите 
народи-

От тези, както и од друга 
конто се на

Сказка Ь Ди- 

мишроЬфад

средношколска 
от участващи в сре 

дните училища на Алексинац 
Прокупле, Курщумлия и Бе 
ла Паланка заминава на. 10 
юни, а ще се завърне на 10 
юли. Втората бригада ще 
оъде съставена от ученици 
^Димитровград (20) и Ниш 
1.1/11). Те ще работят от 10 ю- 
ли до 10 август, докато тре
тата ще бъде съставена от у- 
частници на Пирот и Ниш и 
Ще работи в

Това е основното заключе 
ние на състоялата се в нача 
лото на този месец отчетно 
изборната конференция на 
СКС в село Долна Любата. 
В доклала, изнесен от Сте
фан Пейчев, бяха отчетени 
слабостите и успехите в дей 
поспа на първичната орга
низация, като особено вни
мание бе обърнато върху ро 
лята на комунистите от това 
село върху обществения и 
политическия живот. Кому
нистите — бе изтъкнато в до 
клада — са били носители 
на обществено политическия 
живот, дейно са участвували

зас^ена“^*®3 НуЖАата ОТ 
засилена дейност за идейно.
политическо издигане 
мунистите като се указва въ рху значението на^на оа 
бота, постояно следене на по 
литическите и култ^™ 
бития и зиачениетоца^еча^
та. На конференцията е 
скГГо^еГ- На °бшин
Чирич.

На 4 март тази година в 
Димитровград, в Дома на ку 
лтурата беше устроена сказ
ка на тема: „Малките страни 
в условията на атомна вой
на". Сказката изнесе генерал 
ма^оп Ки*ч> Михайловски.

Тази сказка бе устроена 
по почин на Сдружението 
на запасните офицери и по
дофицери. Изложението на 
генерал-майор Киро Михай
ловски бе проследено с гол
ям интерес от Димитровград 
чани.

наши граждани, 
мират някъде в чужбина оби 
кновено първо се изнудват 
политически 
ки изявления против Югосла 
вия, а след това се организи 
ра същинска търговия с тя-

циални документи гражда
ните заплащат паушал в из
нос от 300 динара. От запла 
шане са освободени домсъве 
тите на общежитията, общес 
таените организации, децата

август.
и клеветничес

ка СКС Раде



3БРАТСТВО

В СПОМЕН НА РЕВОЛЮЦИОНЕРИТЕПред публично обсъждане на Обществения план за 1962 годнна
;Г

МОША ПИЯДЕНай-голямо увеличение в инду 

стрията и рудодобива на Югос-Когато се говори за пътя 
лавската комунистическа партия в нача 
лото на тоя век, а особено през Револю
цията и монархофашнетката диктатура 
не може, а да се ие спомене името на 
нейния член и ръководител Моша П™ 
де който беше винаги най-активен. <->но 
вашто той направи за своята Партия 

и народ го прави велик и непзабравим 
за днешните и бъдеш! генерации на на 
шата социалистическа Родина.

Няма област от нашия обществен н културен жив , 
в кой™ Чичко ЯНКО не е дал свой принос. Худо™ и 
журналист, юрист и революционер той става синоним 
на една велика борба срещу всичко застарело^ От 1 у 
арн 1920 година когато става член на КПЮ и до поел д 
НИЯ минут от своя живот той вярно служи и се бори 
светлите" идеали на нашите народи.

Опитите на буржоазията да го 
люционния път останаха напразни. Той бе ХВЪРЛ™ ° 
твора няколко пъти, но и там не остана със скръстени 
пъне В затвора той работеше за изграждане на младите 
кадри. А неговия превод на „Капитал” беше най-голямо 
средство за идейно-политическото изграждане на кому 
пистите между двете войни „ггтто а»™ пт-

А когато започна въоръжената борба Чича Янко от 
в предните редове за освооожде-

ф Бруто продуктът се увеличава в сравпе- 
ние с 1961 с 53%, а нацаоиалвият доход 
с 46%.

ф През тази година още 16 жилища в Ди
митровград.

отстранят от рево-

проекта за обществения пл 
ан за 1962 годнна е набеляза 
но да бъдат вложени средст 
ва от 596.634.000 динара. Те 
зи инвестиции ще се използ 
ват за дограждането на ин 
дустриални обекти в индуст 
рията за производство на ту

личена бруто продукция е по 
стигнала земеделската коопо 
рация „Сточар” в Каменица 
с 113%.

Въпреки положителните ре 
зултати от изпълнението на 
плана във проекта се изтък
ва, че обществения план за 
1961 годнна ие е реализиран в мени изделия, на предприя-

„Братство” (преработка

ново зае своето място
създаване на нова Югославия.

Моша бе организатор на пощите...
Моша е автор на първата паша конституция... 

Моша издава първия брой на „Борба”...
Той е основател на първата телеграфна агенция „1ан-

ние и

границите на планирането. 
Затова обаче съществуват о 
бективнн причини, между ко 
ито закъснялото пускане в 
движение на фабриката за 
гумени нишки, неблагоприят 
ното влияние на сушата вър 
ху селскостопанското произ
водство и недостиг на оборо

тие
на кожи), а също така за ре 
конструкция на „Услуга” и 
„Механик”). Селското стопа 
иство ще получи също така 
значителни средства за поло 
бряване на животновъдство 
то и за набавка на стопанс
ки машиин. Земеделските ко 

„Нишава", „Сто-

юг” . ,,
Той урежда сга!саш(ето „Нова Югославия”...
След освобождението другарят Моша стана за при

мер по своето трудолюбие. Другарите му и близките съ
трудничи просто се очудвали от неговата раоотоспосоо- 
ност. Той можеше денонощно да остане над задачите.

Върщайки се в отечеството след посещението на ье- 
ликобритания на 15 март 1957 година Моша Пияде почи- 

Париж. Общонароден траур обхвана всички наши 
народи за незабравимия Чич ко Янко, за организатора и 
ръководителя на Комунистическата партия, за художни 
ка който своята палета замени с жива реч, за основополож 
ннк на Независимите синдикати, за изгнаника от Билече 
н Главняча, за основоположника на народната власт в 
Фоча.

След половин десетилетие от смърта на Моша Пияде де 
лото на Чичо Янка става по велико, затова вечно ще си 
спомнят днешните и бъдещи генерации за лика на Пия
де, който беше образец на човек- комунист и борец.

операции 
чар" „Победа" ще получат 
средства за строеж на 4 ов 
чарннка с общ капацитет 
4.700 броя овце.

тни средства.
на в

Какво предвижда новият об-
ществен план?_______

Съществуващата произво
дителна база м нейното раз
ширяване ще допринесат и 
за значителното увеличение 
на личното потребление н па 
културно-битовото равнище. 
През 1962 година се очаква 
номиналните лични доходи 
на заетите в производство
то ина служащите да се по 
вишат с около 12% в срав
нение’ с 1961 година. Това у- 
величение ще’дойде като ре 
зултат от увеличението на 
броя на заетите лица, пови
шение ’ производителността 
на труда и при служащите в 
резуЛтат на' увеличение’ ’;на 
личните доходи, определени 
със закон.

По-нататъшно увеличение 
на производството чрез по- 
добра организация и усъвър- 
шеиствуване на пронзводств 
ото чрез реконструкция на 
старите и пускане в движе
ние на нови индустриални о 
бекти, обезпечаване на не
обходими кадри и пр.

В областта на селското ст 
опанство общо увеличение 
на производството на високо 
добивни сортове пшеница и 
царевица, засилване на жи 
вотновъдството и фуражна
та основа и разширяване на 
сдружаването между коопе
рациите и частните селски 
стопани.

Според проекта 
година съвкупния 
продукт по отношение на 
1961 година в тази година тр 
ябва да се увеличи с 53% и- 
ли от’2355,821.000 динара в 
1961 година на 3,599.028,000 
динара 1962 година. Съответ 
но увеличение се предвижда 
и за националния доход. От
1.237.212.000 динара през 1961 
година трябва да се увеличи 
с ' 46% и да достигне
1.812.831.000 динара.

Димитровград

Тези дни започна публич- ната с изключение на строй
но обсъждане на обществе- телството, което не е достиг 
ния план за стопанския раз- нало равнището на бруто 
вой на Димитровградско производството на 1960 годи 
през 1962 година. Проектът . на.
за обществения план, изгот- Както през изминалите ня- 
вен от съответните служби колко години и през 1961 го 
на ОНО — Димитровград сл дина Индустрията в Димит- 
ед това обсъждане и евенту- ровградско е забележила 
ални допълнения, които ще най-високи темпове. В срав- 
предложат' обществено-поли- нение с 1960 година увеличе 
тическите организации или нието в индустрията възлиза 
езгвбранията на избиратели- на 27% или .415378,000 към 
те Ще бъДе предложен на Об 112.512,000 в 1960 година. В о 
щинския народен отбор за у: бластта на селскостопанска- 
твърждаване. ’ та продукция също така е за

1 В "проекта за обществения бележено увеличение на бру 
план през 1962 гОдийа се ка топроизводегвото с 56% в ко 
зв’а, : че миналогодишният операциите и 12% в частния 
план е изпълнен с 31% пове селскостопански сектор. Ка
Че ко отношение на бруто-' то изключим комуналната 
производството от 1960 год. деятелност, която е забележи 

Това увеличение е резу- ла увеличение с 424%, вероя 
лтат' на забележителите сто- тно зарад нереалното плани 
папски успехи във всички ране тгрез 1960 и 19.61 година 
стопански отрасли ка кому- най-високо равнище на уве-
1'Гя и' А* : ‘V*. »' ЛЯ >’ IV- ■ ' •

Иван Караиванов
г ; ,Р' 5

На 27 март 1960 година почина в Бел 
град бележитият революционер, член на 
Централния комитет на СКЮ и народен 
представител на Дшчитровградско Иван 
Караиванов.

Последните години от своя живот 
той прекара в социалистическа Югосла
вия, и даде свой принос за социалисти
ческото изграждане на нашата страна,

обществе-

през 1962 
обществен Културно битова равнище

отделно за икономическия и 
но-политически възход на Босилеград- 
и Димитровградско.

Неговият революционен път започва още през 1909 го 
дина, когато става член на Социалдемократнчната пар
тия и в Клуба на тесните социалисти развива широка дей 

пропапгране на комунизма заедно с Дядо Благо
ев, Георги Димитров и Георги Кирков. През 1912 година 
се запознава с Димитри? Туцович. От 1919 година

Партията и публикува голям брой статии в спи 
сание „Ново време”. През 1923 година е един от ръководи 
телите на Септемврийското въстание в България а след 
това емигрира в Югославия, за да продължи делото на се 
птември. По това време нелегално пребивава в Димитров 
град в къщата на Власаки Алексов.

Караиванов става близък сътрудник на Георги Дими
тров във Виена. 1926 година става член на Всесъюзнота 
комунистическа партия (болшевнки) и актпвно работи в 
Коминтсрна. Там се среща с югославски ръководители. 
Обнародвал е голям брой статии За срещите му с другаря 
Тнто.

В плана се предвиждат зна 
чителнн вложения за култур 
но-битовотО равнище. Тези 
вложения се разпореждат за 
разход при изграждането на 
жилища за задоволяване на 
комунални потреби култур
но-просветна дейност и др. 
Пред тази родина с тези сре 
дства ще се довършат 16 жи 
лища и ще се започне нзгра 
жнане на още 6 такива. Пре 
движда се и строеж на учи
лище в Димитровград и Гра
дини и изграждане на дом 
на народно здраве в Диимт- 
ровград. Електрификацията 
на район Забърдпе също та 
ка е внесена в този план.

Тази седмица проектът за 
обществения плам през 1962 
година ще бъде обсъден на 
събранията на избирателите 
а в края па месец март този 
проект ше се обсъжда от ст
рана на Общинския отбор за 
ради утвърждаването му.

М. Нейков

ност за
става

член на

Голямо увеличение в ипдус-

АОГОВвР 31 СШШ трията

Гледано по стопански отра 
ели увеличението на съвоку 
пния продук ще е най-голямо 
в индустрията и рудодобива.
От 415.378,000 динара през 
1961 година той ще достигне 
1,205.450.000 динара. По-низ
ки резултати са планирани 
в строителството търговия
та, земеделското произволст 
во и др. Обаче съвокупното 
увеличение ше достигне 53% 
в сравнение 1961 година.
За развоя на стопанството в

Прел У1-конгрес на Наголнатв младеж на Сърбия

По всички общински народни отбори са започнал* 
подготовките за изработка на общинегш статути. Работа
та'върху статутите е не само обемиста, но твърде дели
катна защото трябва да се утвърдят такива правни фор- 

да отразяват отношенията във всяка По специална задача на Коминтерна Караиванов е ра 
ботнл и в Китай през 1929 година, а през 1942‘година е на' 
партийна работа в арабските страни.

За неуморна революционна дейност му бяха връчени 
редица наши отличия, а няколко месеца преди смъртта 
другарят Тито го удостои с Ордена „Юнак на социалис
тическия труд”.

коитомулировки, 
комуна поотделно.

Оттук се счита, че бъдещите статути освен обши 
места, които главно ще бъдат приложими върху всички 
комуни, трябва да съдръжат и съществена конкуренция 
на разнообразното н специфично състояние в отделните 
комуни.

Досегашните анализи на подготовките показват, че 
някои общини се нуждаят от помощ при изготвянето на 

конституции на комуните. Става дума за спе 
особено в малките слабо разви-

I

тези малки
циалиеги, които липсват 
ти общини. Техните народни отбори често спират пред 
много въпроси, които не могат да бъдат решени само 
със собствени сили. А тези въпроси са многобройни и 
обхващат редица области на обществено-политическите я 
икономически положения. Ето защо се явява нужда от 
широко консултиране на малките с големите общини, ре
спективно между слаборазвитите и развитите. Миого око 
дни планират специални съвещания на общинските ста
тути КОМИСИИ. V-

Всички са съгласни, че едно широко и непосред
ствено разменяне на опит е полезно. Но може да се чуе 
и мнението, че тази размяна на опит крие опасността от 
еднообразие на отделни постановления с бъдещите стату 
ти. Разбираемо е, че всеки статут трябва да е оригина
лен, защото всяка община има свои’ специфичност. Оба 
че обществено политическите форуми стоят на мнение, 
че едно ревниво пазене на собствения опит и резултати 
може да доведе до затваряне и изолиране, което също 
така може да бъде вредно за самите комуни, тъй като 
нито една голяма илк малка не може да се спре само на 
собствени сили. Но ясно е, че трябва да се избягва всякъ- 
къв шаблон и пряка копия, колкото Отделни положения 
на комуните да съответствуват на общовалидните прин
ципи. От друга страна не съществува комуна, която не 
чувствува нужда да изрази в статута си специфичните 
условия на живот и работа в нея. Когато се говори за 
взаимно сътрудничество и размяна на опит между кому
ните, тогава не се мисли за съставяне на общи решения 
по статутите. Напротив, малката конституция на комуна
та ше си получи място з обществената система само а.-:о 
е оригинален акт. ~

А това значи ако произлиза от самостоятелната по
дготовка и анализ на действителните процеси, които ста
ват в дадена комуна.

Народната младеж ош ДимишроЬфадско йостиша Ьидни 

резултати Ь социалистическото строи шелстЬо
Шестият конгрес на младс 

жта от Народна република 
Сърбия наближава. Младе
жи и девойки от всички кра 
нша на Републиката с метър 
пение очакват този велик 
ден па който ше се разглеж
дат успехите и слабостите 
на активите на Народната 
младеж и' далат напътствия 
за пабота в бъдеше...

Прогресивните промени в 
нашия обществено-икономи-1

на Народната младеж Те да 
ват нови възможности за ра 
згъване на творческите сили 
на нашата социалистическа 
младеж. И младежта от Ди
митровградско и Босилеград- 
ско върви в крак с младеж
та от другите краиша на Ре
публиката. Вече са излъчени 
кандидатите за Шестия конг 
рее на Народната младеж от 
Народна република Сърбия. 
Посетихме делегатите за Ще 
стия конгрес от Димитров
град, другарите Райко Зар
ков, и Васил Георгиев и ти 
замолихме да кажат какво 6 
чакват от предстоящия кон
грес.

Другарят Райко Зарков, 
председател на Общинския 
комитет на Народната мла
деж в Димитровград-отгово
ри: ■

— Щастлив съм, че имам 
възможност да участвувам в

работата на Шестия конгрес. 
Народната младеж от Дими
тровградско е постигнала ви 
дни успехи в социалистнчес 
кото стрителство у нас.. Кон 
гресът ще даде още по-голям 
импулс на младежта за рабо 
та в бъдеще.

Другарят Васил Георгиев, 
планер в фабриката за гуме 

изделия „Димитровград” 
е вторият делегат от нашия 
край на Конгреса,

Той изяви:
—От предстоящия Конгрес 

да Народната младеж на На 
родна Република Сърбия оча 
квам признание за трудови
те победи на нашата младеж
и поставяне на нови задачи— и.-, <. В бъдеше ше се борим за о 
ще по-големи успехи в произ 
водството в нашето предпрй
ЯТИС ******** л '•'* • .3 1, -

ми

I
Райко Зарков: .щастлив

сш че 'тммш?:.ноеш да участвувам в 
рабощчшд на конгреса“

I
чески живот поставят нови 
залачи пред организациите



БРАТСТВОА

ПЛЕНУМ НА ОК-СКС ВЛАСИНСКА ОКРУГЛИЦАДейността на самоуйравишелнише оршми йред ВечеШо на ироизводиШелише

Най-важна задача -солидно изгош-
V

вяне на обществения План за 1962.
ВСЕ ОЩЕ СЛАБО АНГАЖИ

РАНЕ НА КОЛЕКТИВА
иа общинския комитет във 
Власииска Округлица, на ко 
йто присъствуваха и секрета 
рите на първичните органи
зации.

Централно място в работа 
та на Пленума заеха разиск
ванията по изработване на а 
бществения план и бюджет 
за 1962 година. Изхождайки 
от практиката през минала
та година, когато, планът не 
бе осъществен напълно,плепу 
мът заключи, че е необходи 
ма по-широка дейност при 
изготвянето на плана. Затова 
и идва препоръка всички съ 
вети и комисии при община
та в най-скоро време да на
правят свои планове, а сто
панският съвет да изготви 
проектоплан, който да бъде 
предложен на явно обсъжда 
не, за да се съгледа по-цяло
стно колко планът е съгласу 
ван с материалните, техниче 
ски и други възможности 
на комуната и на отделните 
предприятия.

Във връзка с обществения 
план се разисква и по бюд
жета за 1962 година. Изтък
на се нуждата от обезпечава 
не на средства за изгражда
не на един туристически це 
нтър на Власинското езеро и 
за изграждане на учителски 
квартири, училища и пр. Съ 
що така се изтъкна необхо
димостта да бъдат увеличе
ни добавъчните заплати на 
служащите, особено на про 
светните работници, които 
работят при по-трудни усло 
вия. Пленумът уточни и дата 
та на общинската отчетно-и 
зборна конференция на СКС 
и определи тя да се състои 
на 28 март т. г.

трудовите колективи по пре 
дприятията и земеделските 
кооперации, в организациите 
на ССРН и по събранията на 
избирателите, защото те са 
тези, които непосредствено 
участвуват в неговото изпъл 
пение.

Едно такова заключение мо 
же да се направи от работа 
та на неотдавнашния пленум

Ако през миналата година 
сме позволили нереално пла 
■ транс и ненужно раздуване 
па обществения план да нас 
тонм тази година той да бъ
де съобразен с нашите въз
можности и готовност да го 
изпълним. Да настоим плаио 
вете па стопанските органи 
зацин и обществения 
да бъдат солидно обсъдени в

ф Решенията на работническия савег се променят неотговорно
ческият съвет на предприя
тие
да се разпродадът 
чествени кожени ръкавици 

членовете на колектива 
с намаление от 50%, но поне 

броят ие бил достатъчен 
то опя, който провеждал ре
шението па съвета продал 
по намалени цепи и доброка 
чествени ръкавици, конто мо 
гат да се продадат по норма-

На неотдавна ра или ръководещи служа
щи („Свобода”) или пък при 
състващнте са се въздържа
ли ог учаспГе в разисквания 
та п формално се съгласява 
ли със съответните предло
жения, макар че по някои 
въпроси имали и свои /име
ния, защото участието в ра
зискванията отрицателно се 
отразявало върху положение 
то нм в предприятието—про

състоялото ' 
■се заседание на Общинския | 
народен отбор т. е. на Вече-

„Братство" решил 
низкока-

то на производителите коми
сията за работата на самоу- 
правнтелмите органи в пред
приятията в Димитровград 
изнесе обширен отчет, в ко
йто обстойно е анализирана 
работата на споменатите ор
гани през миналата година. 
Комисията констатира че са

и а
же план

МЛАДЕЖТА И СПОРТЪТ 

В ДИМИТРОВГРАДСКО
И тази година на АвтопътяВ обществените организа

ции, конто работят в Дими
тровград членуват около 940 
члена, от които повече мла
дежи и девойки. Като се взе 
ме прел вид големината иа о 
бившата го непременно 
се дойде до извод, че този 
брой е все още малък. В раз 
личните спортни организа
ции работят 870, а в остана
лите 70 члена.

През миналата година ня
кои от тези организации нос 
тигнаха завидни успехи, фут
болният отбор „Спортист", 
който има 34 регистрирани 
играчи, участвува в състеза
нията на пиротския футбо
лен подсъюз. В първата част 
от състезанията футболният 
отбор зае осмо място. Плас
ментът, разбира се, е слаб а 
ко се има пред вид, че в та
зи група са се състезавали 
всички 10 отбора. Причини
те за този неуспех за различ 
ни: слаба материална база, а 
и самите членове на отбора 
са двт най-важни фактора 
които влияеха за слабия 
пласмент на „Спортист". С 
повече усилия поне някои от 
тези пречки могат да се пре 
одолеят. Дружеството на 
„Спортист” чувствува недос 
тиг от различни спортни ре 
квизитн, обаче и съществува 
щнте не се пазят.

Някога Димитровград бе
ше известен с добри баскет
болисти, обаче днес този спо 
рт е доста западнал. Баскет
болната екипа „Партизан”, 
която се състезаваше в око
лийската баскетболна лига в 
есенната част на състезания
та зае второ място. Този пла 
смент нн охрабрява, обаче, 
все още не са изчерпани вси 
чкн възможности.

Най-много членове от всич
ки спортни организации има 
Дружеството на стрелците. 
То наброява 739 члена. През 
миналата година бяха орга
низирани различни срещи 
със стрелците от Пирот, Ба 
бушница, Бела Паланка и 
други. В тази организация 
членуват 381 пионер, 174 мла 
дежа, а останалите са сенио- 
ри. Организацията на алпини 
стите има 70 члена. Минала
та година група от алпини
сти летува 20 дни на Адриа- 
тика.

За успешната работа на 
всички спортни дружества 
са необходими терени.

Пред нашите младежи сто 
ят сериозни задачи. През та
зи пролет ще отпочне строе
жа на спортни център в гра 
да. Всички спортни дружес
тва трябва да вземат най- 
активно участие в работата.

Освен това, подкрепа на та 
зн акция трябва да 
и останалите масово-полити- 
чески организации в града.

При изграждането на Ав
топътя Ниш-Парачин-Белг- 
рад през тази година ще уча 
ствуват всички 60 младежи 
и девойки.

Първата група бригадири 
съставена от 40 младежи и 
девойки о тграда и селата 
ще замине на 10 май. Тази 
група заедно с мланежите 
от Бабушница, Пирот, Бела 
Паланка и Гаджин Хан ще 
образуват околийска брига
да. Бригадата ше работи на 
автопътя всичко Б0 дни. На 
бригадата ще заминат- само 
най-добрите членове на На
родната младеж от Димитро 
вград и околните села. На 
20 юли ще замине група от 
21' бригадири съставена от у 
чеппци, която заедно с уче
ници от Ниш ще формират 
младежка трудова бригада.

Записването на добровол
ци-бригадири вече е в разга
ра си. "

ще

Работници от „Свобода” иа заседание

менили работното нм място 
без каквото и да е оправда
ние („Братство” и „Свобо
да”.

моуправнтелиите органи в 
предприятията са се наложи
ли с положителната си дей
ност и обогатили своя опит. 
На своите заседания разгле
ждали всички въпроси, свьр 
запи с производството н жи 
вота на предприятието, уве
личение продуктивността на 
труда, подобрение качество 
то на стоките, пласмент на 
произведените стоки, снабдя 
ване на по- съвършени ма
шини, възнаграждаваме на 
работниците и служителите 
и пр., което положително се 
отразило върху развитието 
на предприятията и увеличе 
нието на производството.

Въпреки 
характеристики, 
дошла и до данни, които го
ворят, че самоуправптелните 
органи в повечето Димитров 
градски предприятия все още 
имат и слабости, които в 
най-скоро време трябва да се_ 
остранят, за да могат те сто 
процентно да изпълнят функ 
циите си. Обща констатация 
е, че работническите съвети 
и управителните отбори са 
свиквани на заседания глав
но по предложение на дире
ктора на предприятието, а 
по-малко по инициатива на 
председателя на работничес
кия съвет или управителния 
отбор. На заседанията при
съствали болшинството чле 
нове, от което би трябвало 
да се очакват оживени разн 
сквания по въпросите, нами
ращи се на дневния ред. Оба 
че от протоколите се вижда, 
че в разискванията участву
вали едни и същи лица. „И- 
ма и случаи— казва се в от 
чета на комиисята когато те 
(разискванията) са спъвани 
пряко от страна на директо-

лни цепи.
Повечето от слабостите в 

работата на самоуправител- 
ните органи в предприятията 
се дължат или на слабата 
самонннцнатива на членове-

Нацко ТОНЧЕВ В. Харнзанов

Броят на състоялите се за
седания, обикновено едцо на 
месец, е достатъчен. Обаче 
формулирането на дневния 
ред, което обикновено прави 
директорът на предприятие
то говори, че в отделни пре 
дприятия самоуправптелните 
органи не са достатъчно са
мостоятелни и че 'са Дали на 
директора едно от своите 
главни права.

От друга страна в някои 
предприятия протоколите от 
заседанията са уредни, а в 
другите не се водят до края 
оверяват се долу на голямо 
разтоянне от текста, което 
дава възможност да се внас 
ят и работи, за 
разисквано 
„Братство”). Отрицателно яв 
ление е, че не се четат прото 
колите от предходните засе
дания и по този начин не се 
върши контрол върху спро- 
веждането на взетите реше
ния. Има случаи където взе
тите решения от страна на 
работническия съвет или уп
равителния отбор се промен
ят. Така например работни-

Читателите ни пишатте им или на „авторитетно- 
то” държание на отделни ди 
ректори. Там, където дирек
торът гледа по-широко на за 
дачите на самоуправнтелии- 
те органи и където схваща, 
че неговата роля е не само 
ръководителка но и изпъл
нителна, и съдържанието на 
работата на споменатите ор
гани е по-богато.

Обаче има и примери кои
то говорят, че самоуправите 
лните органи ‘са били доста 
енергични в борбата им про 
тив отрицателните явления в 
предприятията. Така напри
мер управителният отбор в 
„Циле" на време предприел 
меркп против нзлшниите пъ 
тування на един от ръково
дителите на един цех, а поч
ти всички самоуправителни 
органи търсят отчет за вся
ко пътуване на служащи и 
ръководители.

По всички тези въпроси 
ще се разисква на предстоя
щите отчетни събрания по 
предприятията.

НЕКУЛТУРНИ ПОСТЪПКИ
I

Думата става за едно про
жектиране на филма „Чер
ни бисери” в Гонн-дол, орга 
низнрано от културно-пропа 
гандния център в Пирот.

А въпросът, за който вн 
съобщавам, се отнасц за неку
лтурна постъпка на един слу 
жащ от културно-пропаганд 
ния център.

Цената на билетите за ки- 
нопредставленнето беше до
стъпна (30 динара), така че 
посещението бе масово п о- 
бещаваше приятно развлече 
ние на селяните. На входа 
стоеше, по всичко изглежда, 
шофьорът на колата, с коя
то се прекарва апаратурата 
н контролираше входните 
билети. Всичко бе нормално.

Наскоро след започването 
на филма, прожектирането 
спря. Оня, що преглеждаше 
билетите, влезе в салона и 
започна да вика, че някой от 
Суково (?!), когато той 
но познавал, влязъл без би

лет. Думите му бяха напъст----
рени с псувни и ругатни, ко 
иго не приличат на служащ 
в културно заведение. После 
дваха обяснения, оскърбител 
ни думи... Спорът трая около 
15 минути. Възмутени от не
културната постъпка на шо 
фъора, хората поискаха да 
им се върнат парите и да си 
отидат.

Но все пак филмът продъд

Поставя се въпрос, прили
ча ли такава постъпка на 
служител, който е в култур- 
рно заведение? И важно ли 
е, че някой (!) не платил би
лет, когато това трябва да 
се заплаща с цената на спо
койствието и впечатлението, 
което ще понесат посетите
лите, които едвам няколко 
пъти в годината имат възмо
жност да отидат на кино?

Тук трябва да се замислят 
ръководителите на съответ
ното заведение.

положител н 11те 
комисията

които не е 
(„Механик” и

жи.

Кирил Трайков
но...

ДРУЖЕСТВОТО НА СТРЕЛЦИТЕ „ВИ- 
ДЛИЧ“ ПОСТИГНА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Дружеството работи в гру 
пи. Членовете от едно село

Дружеството на стрелци
те „Вндлич" в Смиловцн, в 
което членуват 127 члена от 
селата в район Забърдне по
стига завидни резултати, бл 
агодарение на работата им чл 
енството тази година се уве
личило два пъти повече, а и 
резултатите са по-добри в 
сравнение на миналата годи

лич-представляват една група. 
Най-омасовена е групата от 
с. Смиловцн броеща 37 чле
на, Радейна 23 и Момици 14. 
вВ дружеството членуват и 
няколко другарки, които 
проявяват особен интерес 
към спортната стрелба.

Предраг Николич

ФОТОХРОНИКА
окажат

К. П.иа.

Малък юбилей Топли дол
ПЪРВИЯТ ПЕНСИОНЕР ОТ „ЦИЛЕ4

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
И А СЕЛОТО УС

ПЕШНО СЕ ЗАВРШИ
на синдикалната група по помещението.. Така работех 
случай пенсионирането на 'ме... А после бавно изминах 
бай-Гоце е същевремено и е- ме периода, когато предпри 
дин малък юбилей на петна ятието стоеше пред опасно- 
десет годишното съществува ста да бъде закрито и ето, се

га сме укрепнали и планира 
А бай-Гоце е един от осно- ме високи, суми на бруто пр

опзводство и значителни за 
— 1947 година предприятн деляния за културно-битови 

ето беше малка ковачка ра- нужди... 
ботилница — казва бай-Гоце.

Неотдавна на едно заседа- 
ние на синдикалната група 
в „Циле” трудовият

това предприятие бур 
но поздрави решението бай- 
Гоце — (Георги Гоцев), дъл 
гогодишен главен счетоводн 
тел на предприятието да се 
награди с един диван по слу 
чай пенсионирането му.

В късата реч-отговор 
агодарност, бай-Гоце каза: 
„Отдавна мечтаех в нашето 
градче да се създадат таки
ва предприятия-, каквото е- 
Циле". и ето моята мечта е 

осъществена. Затова пък, др 
угари, макар и пенсионер ви 
наги що бъда на помощ, ако 
ви е необходима."

Макар че предприятието е 
относително младо, това ма 

тържествено събрание

колек-
Преди няколко деня 24 до 

макинства от Горна Лисина 
заключихадоговор с Топлн- 
дол за свързване на тяхната 
мрежа за трансформатора в 
Топли-дол. Това са махалите 
Тарабане, Потресийе и Бро- 
чаре, които са най-отдалече 
ни от център — Горна Лиси. 
на. Всеко домакинство ще да 
де от 30 до 40 хиляди дина- 
радкоято сума не е голяма 
имайки пред вид построява
не на,,свой трансформатор и 
ползването на електричество 
то. Наведените махали са 
най-близко до Топли-дол и 
наскоро и други селяни от 
Лисина ще пбтърсят начн и 
те да въведат електричество 
в своите къщи.

тив от
не на това предприятие.

вателите му.

Бай-Гоце е пенсионер вече. 
— Нямахме помещения, инве Пощарят всеки първи му до 
нтарът ни беше примитивен несе пенсията, но той още не 
и всички бяхме заедно. В ед е прекъснал работата си в 
на голяма стая близо до гара предприятието, защото-както 
та беше поместена и нако- сам казва-трябва да приклю 
валията, и духалото и борма- чи годишната равносметка 
шините и писалишните маси на предприятието от минала- 
на администрацията. Бях, сче та година, за да види още 
товодител, и то в самата ко- веднъж през цифрите резул 
вачница. Наковалнята поето- тата от работата на колекти 
яно напрягаше тъпанчетата ва и на себе си. 
ми и духалото загряваше

и бл

йри
скоро йосшроен подлежи 

неювоша ойравка никой

че мосШъш село Желюша е 

на йройадане и зй 

не се /рижи.

м. и.АКО
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БРАТСТВО 5

Подготовка за пролетната 

сеитба в Димитровградско
АКТУАЛНО

Пред изборите на 

работнически съвети
Намираме се пред прага 

ял пролетната сеитба, която 
тази година търси особено 
залягане не само от земедел 
ските производители но и от 
всички други обшествено-по 
литически фактори и стопан 
ската служба в общината. 
Паралелно с подготовките за • 
пролетната сеитба е нужно 
и подхраняване и преглед на 
есенните посеви, специално 
на пшеницата, ръжта и есе-

Също така и броят на же
ните в самоуправителните о 
ргани не е достатъчен. В пре 
дприятието „Свобода" 509» 
от работниците са жени, а в 
управителния отбор няма ни 
то една другарка.

Общинският синдикален съ 
вет ще направи обстоен ана
лиз върху досегашната'рабо 
та на самоуправителните ор 
гани, което също така ще по 
могне на колективите и син
дикалните групи в предпри
ятията по-дълбоко да вник 
нат в същността на пробле
мите на самоуправителните 
органи.

Всичко това ще допринесе 
предстоящите избори за ра
ботнически съвети и управи
телни отбори да бъдат по- 
добре организирани й в тях 
да бъдат избрани най-добри
те членове от трудовите ко
лективи.

През последни дни а обще
ствено-политическите органи 
зации в Димитровград особе 
но много се разисква и об
ръща внимание на .предстоя
щите избори за работничес
ки съвети и управителни 
отбори в предприятията. И 
неотдавна състоялият се пле 
нум на общинския отбор 
иа ССРН обсъди този въп
рос и постави като задача в 
предприятията да се пристъ
пи незабавно към подготов
ка за избори на самоуправи
телните органи.

В предприятията се вър
шат подготовки за отчети 
на самоуправителните орга
ни за мандатния период, в 
които обстойно ще се напра
ви преглед на работата на у 
спехите и слабостите през о- 
отчетния период. Това ще да 
де възможност и на колекти 
ва като цяло и на всеки член 
поотделно да вземе участие 
в разискванията, да изнесе 
мнението си по отделни въп
роси.

В подготовките се изтък
ва, че и в състава на новите 
самоуправителни органи ще 
се направят значителни про
мени. В тях ще влязат по-го 
лям брой младежи и жени, 
отколкото в настоящите. В 
някои предприятия младежи 
те представляват голяма ча
ст от колектива, а нито един 
младеж не е член на самоу- 
правителиия орган. Така на
пример в „Механик" около 
70% от работниците са мла
дежи а само малък брой са 
членове на работническия 
съвет, докато в управител
ния отбор няма нито един 
младеж.

титена
сдружение. За съжаление, ня 
кои земеделски произволите 
ли не обръщат нужното вни
мание на качеството на семе 
нския материал, това може 
да доведе до по-низки добиви 
което представлява двойна 
загуба. За засяване не бива 
да се употребява меркантил- 
ната царевица, която сигур
но води към намаление на 
добивите. Затова е нужно 
земеделските производители 
на време да се обезпечат с 
необходимите високоачест, 
вени семена.

Подобни грешки се прав
ят и при засяването на фу
ражните треви, например лю 
церната, която при обикно
вено селскостопанско произ
водство често пъти епримесе 
на със самодивско цвете и 
други билки. При засяване 
на слънчоглед трябва да се 
употребява семе. което на
бавят зеделеските коопера
ции, което е по-качествено и 
дава по-високи добиви.

При засяването на карто
фи също така трябва да се 
обърне по-голямо внимание 
защото старите семена кар
тофи вече са дегенерирани, 
а земеделските кооперации 
на време трябва да обезпе 
чат добро семе.

Естествените торове са не
достатъчни за нуждите на 
културните растения и за то 
ва са нужни изкуствени то
рове,които ще снабдят земе
делските кооперации.

Засега наторяване се вър
ши само на ония повърхнос
ти, които трябва да бъдат за 
сяти с житни растения дока
то на останалите култури не 
се обръща достатъчно вни
мание и затова доходите от 
тези култури са слаби, чес
то пъти и под разходите за 
производството им.

Ако земеделските произво
дители искат добри доходи 
ще трябва да се ориентират 
към висококачествени семе
на, а покрай това да прило
жат колкото е възможно по 
вече агротехнически меро
приятия. Всички тези усло
вия обезпечават земеделски
те кооперащш.

селскостопанскотоОсобена активност иоказаха кооиерацииШе 
в Каменица и Смиловци

ждите на производителите 
от семена и разни изкуствени 
торове необходими за проле 
тната сеитба.

Всички трактори и прикач 
ни машини, конто ще участ
вуват в пролетната сеитба

хиляди хектара. В работите 
около подготовката на поч 
вата ще Вземат участие 19 
трактора и около з.ООО чиф
та волове. Имайки предвид, 
че сеитбата трябва да завър
шим за твърде късо време
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М. П.

Желюша

Самооблагане за По
правка на ПъШя Же- 

моша—Потново
На нердавнашиото събра

ние на избирателите в Жел- 
юша, на което събранието 
разгледа решенията на ОНО 

самооблагане и

^Наскоро тази картина ще стане обикновена

ниа ечемик, който на някои 
места е нападнат от цикадо- 
то. Нападнатите от цикадо 
посеви трябва да се пърскат. 
Дали сме готови за пролет
ната сеитба? Самите клима
тически условия забавят про 
жегната сеитба, защото зася
ването на някои стопански 
култури като секирка, слън
чоглед, дори и овес, е тряб
вало да започне. Обаче, зас- 
тудяването на времето и про 
дължителните валежи не по 
зволяват. Затова, за таз годи
шната пролетна сеитба ще 
бъде нужна съвършена орга 
низацня на работата.

Имайки пред вид всички 
тези неща, на време са пред 
приети мерки за успешно из 
вършване на пролетната се
итба на територията на Ди- 
мировградската община. Пр
ез тази година броят на сто 
панскнте специалисти при зе 
меделските кооперации се у 
величн със седем души, така 
че на територията на общи- 

I ната работят 14 стопански 
специалисти. Поради това 
приготовленията за пролетна 
та сеитба в сравнение с по- 
раншните години са по- ка
чествени. През зимата почти 
във всички села са устройва 
ни сказки из областта на зе 
меделското производство и 
подготовката за пролетната 
сеитба. Чрез тези предавания 
земеделските кооперации по 
лучиха точни сведения за ну

за местноса напълно готови за работа. 
Обезпечени са и нужните го
рива и смазки, а набавено е 
и достатъчно резервни час
ти. Особена активност при 
подготовката за пролетната 
сеитба показват земеделски
те кооперации „Нишава" в 
Димитровград, „Победа" в 
Смиловци и „Сточар" в Ка
меница.

В течение на пролетната 
сеитба тези коперации ще 
засеят изкуствени ливади 
на повърхнина от около 250 
хектара. Най-голяма повърх
ност в изкуствени ливади ше 
превърне земеделската коо
перация „Сточар" в село Ка 
меница — 200 хектара. к

На тези повърхности е из 
вършена предварителна об
работка на земята, както и 
направена нужната смес от 
ливадски треви и изкустве
ни торове. Значителна по
мощ в това начинание е ока
зало Селскостопанското сдру
жение, което вршеше и на
дзор в работата.

Индивидуалните земеделс
ки производители вършат 
подготовка на пролетната се
итба.
'Извършена е и поправка 
на селскостопанските маши
ни, подготвено семе, а вмо- 
мента се забелязва засилена 
активност в подхранването 
на посевите. На територията 
на нашата община през про
летта ще се засеят около пет

за 10—15 дни излиза, че 90% 
от целокупната площ трябва 
да се обработи с волове. Из
вестно е, че миналата годи
на снабдяването със сточна 
храна беше слабо и прегат 
ния добитък е в слабо състо 
янне, което може лошо да се 
отрази по време на пролетна 
та сеитба. От друга страна, 
ако искаме най-рационално 
да използваме разполагае
мите машини, производители 
те ще трябва на време да се 
обърнат към кооперациите 
за да може добре да се зап
ланират услугите на същите 
Това най-много важи за коо
перация „Нишава" в Днмнт 
ровград, от която най-много 
се търсят услугите на селско 
стопанските машини.

От качеството на семето 
до голяма степен ше зависят 
и тазгодишните добиви в зе 
меделското производство.

През тази пролет най.-голе 
ми повърхности ще бъдат за
сети със царевица, овес, фу 
ражни треви и други расте
ния. Затова е необходимо да 
се обърне голямо внимание за 
качеството на семената, кои 
то' ще се засяват. Хибридна
та царевица има най-добри 
условия за развитие в доли
ната на Нишава докато в За 
бърдие и в някои места в Бу 
рела има по-малко условия 
за развитие. И при отглежда 
пето на хибридната цареви
ца трябва да се слушат съвс

общински допълнителен да
нък, избирателите са реши- 
ли да работят по пет дни за 
поправка на пътя от Желю- 
ша за Поганово. Подобно ре 
шение е взело и събранието 
в Гоиндол.

П. Н.

Ошчешно събрание на коопера
тивния съвет в Смиловци

Неотдавна _ кооперативния 
съвет при зем. кооперация 
„Победа" в с. Смиловци про 
ведс годишно отчетно съб
рание, за работата на коопе
рацията през 1961 год. В док 
лада се изнесоха осъществе
ните резултати през изтекла 
та година, а също бяха отбе. 
лежени пропуските, като се

пабележнха мерки за тяхното 
отстраняване. Изтъкна се, че 
съветът трябва повече да се 
ангажира в разрешаването 
на появилите се проблеми. 
Подчерта се че основните 
средства са нараснали 
15,680.000 на 27 милиона ди
нара. Построен е овчарник с 
капацитет 400 овце, един во
допой в местността „Вия” и 
др. През 1961 година коопе
рацията е купила един трак
тор, комбайн, пръскачка, ко 
сачка и ремарке за трактор. 
Тези и други машини най-ра 
ционално се използват от 
страна на кооперацията, и 
земеделските стопани, които 
кооперират с нея. Особено го 
леми добиви са получени на 
внсокородна пшеница 3.600 
кгр. от хектар. “

от

Кирил Апостолов Партийния актив избра 
пов секретар

- На първи март в основно
то училище „Моша Пияде" в 
Димитровград се е състояло 
изборно събрание на партий
ния актив на СК от училище 
то. За секретар на актива е 
бил избран Цветан Еленков 
преподавател от училището. Кирил Петров

ктрификациятае искат еле
ктричество...

Градини снабдява града 
с мляко

В модерната кравеферма 
се отгеждат 40 говеда монта 
фонска порода, от конто 25 
крави дават дневно около 
180—200 литра мляко.

Кравефермата 
със модерна снлояма, и е ог
ромен комплекс фуражни 
треви: детелина, люцерна и 
еспарзета.

[ I ШИШV '

разполагаВ градинското поле е пос
троена модерна кравеферма, 
която дневно дава на града 
по 200 литра мляко а оспеи 
пея градгшчани всяка сутрин 
носят мляко в града. Всяка 
градинска къща притежава 
и велосипед. В Горно Гради
ни (старото село) има само

бавят електроуреди за дома
кинството... Днес в Градини 
има над 40 радиоапарата, а 
селото наброява само 100 къ 
щи.

пътува пеша до предприятие 
или учреждение в град...

Затова градинчани вършат 
„преселение" в полето, което 
особено се ускори в послед
но време.

През 1941 година Долно 
т. е. ново Градини 'се състое 
ше само от 3 къшн. Днес от 
двете страни на шосето са 
накацали 24 модерни къщи, 
построени от твърд матери
ал. В повечето случаи къщи
те са собственост иа работ
ници и служащи в града, но 
и земеделските произволите 
ли не остават назад. Жизне
ните условия в новото сели
ще са далеч по-добри от съ
щите в. старото: в двора па 
всяка къща шурти чешма, съ 
общенията с града са по-доб 
ри...

Електрификация на селото
— полезна инициатива 

на ССРН

По инициатива на местна
та организация на Социалис 
тическия съюз през 1959 го
дина в Градини се започна

трескава подготовка около 
електрификацията на селото. 
Градинчани запретнаха ръ
кави и сериозно се залови
ха за работа. За постройване 
на далекопровода бяха нуж
ни средства. Но градинчани 
намериха решение — роши
ха да направят една варни
ца и средствата от същата 
(над 80.000 динара) изразход 
ваха за тази цел. Осрем това 
при построяването па далеко 
провода градинчани вложи
ха около 400 доброволни тру 
додни, а всеки гражданин по 
отделно е дал по 25.000 дина
ра за инсталиране на мрежа 
та. За въвеждането иа еле
ктрически ток в село Гради
ни е изразходвана парична 
сума от над 2,000.000 динара.

Двадесет и девети ноемв
ри 1960 година беше двоен 
празник за Градини. Тогава 
за пръв път светнаха елект
рически слънца в селото... Е-. 
лектрическия ток крайно 
промени живота на граднча- 
ни. По къщите загърмяха ра
диоапарати!, а трудолюбивите 
градинчани започнаха да на

Земеделската кооперация 
„Нишава” в Димитровград 
полага сериозни грижи за 
още по-успешното развитие 

17 велосипеда, докато в Дол . на кравефермата в Градини, 
но Граднцн има — 32. Тези За прехраната на добитъка в

кравефермата, коперацията 
на време е обезпечила нуж
ното количество кюспе и др
уга сточна храна.

През тази година граднн- 
чани са запланували да на
бавят н високоговорители и

Строеж на нова училищ
на сграда

Село Градини се 
от училищна сграда. Стара
та сграда, която се намира 
в центъра на старо село е ве 
че рутширана и негодна за 
учебни занятия. За това гра- 
динчани разглеждат възмож 
постите за построяване на 
нова училищна постройка.

Новата училищна сграда 
ще се строи край междуна
родното шосе в унисон с об
щото „спускане” на селото в 
плодородното градинско по-

М. Андонов

нуждаеКрайграничното село Гра
дини „слиза" от безводния 
Бучумет. С>1 двете страни на 
международното шосе Бел
град—София ежедневно ник
нат нови, модерни къщи. Гра 
динчани напускат старото се 
лшце то е отдалечено от пъ 
тя за града, а освен това, ра 
зположено върху крастова 
безводна местност, мъчнодо- 
стъпна за превозни средства. 
А почти всеки градинчанин 
има велосипед — никой не

Породист добитък от ферма та в Градини
по този начин „да дадат от
каз на бирова", който ги стр 
ува повече. Сега и ония (Бо
ян Панайотов, Слава Деянов 
и др.) които бяха против ело

велосипеди градгшчани 
зползват само за ездене, но 
и за прекарване на мляко и 
други произведения до Дими 
тровград.

не и

ле.
—.



ВРЛТСТВ,

ОГЕМИЕРА НА САМОДЕЙНИЯ ТЕАХЪР „ХРИСТО Бр^ЕВ»

Успещдо изпълне
ние на „Боряна'

На 9 март в Дома на кул- семейство се деградира под успя да преобрази стария 
турата; в 'Д1шйтроЙ1ра’Х’кЬршивкотЪ действие на' скъйернйк й да ' възтАнови 
Дбйният' театър 1;Хрнст6'-ВЬ- зл&тоУб, което скъперникът на'края помирешш между ек 
тев” представи драмата „Бо Златил1упорито крие и пре- арапите 'бра*!: В известни 
ряна" от Йордан Йовков. Вс крива ‘ от 'синовете си. Това мбйентитя прекаляваше с ко 
ред-димитровграДчаии владе е Главният 'мотив на драма- к6тничейето‘ен. Иначе, уЬив* 
еше огромен интерес за' пре та, а около него са изпрепле >• шно шггерпрейфапге ролята 
ХЬтавлението. Всички билета г ени реХш» второстепенни Ш^БорЙна?:1 
бяха ‘разпроДаЛбнИ още: през мотивй, които режисьорът? "САбводай Сотиров в роля- 
Хбня. Мнозина желаещи да! Методи Петров умело е упро та на' сприхавия и остър Ра- 
вндят представлението оста- стил и в центъра на внима- лп даде ед!1а успешна креа-

ция. Пластично пресъздаде 
образаму й твърде убедитсл 
но предаде всички ония ду
шевни перипетии, през кои
то мина Рали от открадване 

ма баща си до

шт8

Композиция (наградена)Веселин Дсиков

|]ИР1 и ширишто на парите 
момента на помирението.

Колица Рангелова изпълни 
ролята на Вида с изтъчен те 
атралии вкус и голямо май
сторство.

Никола Иванов спечели си 
мпатинте на публиката с йз 
вънреднбто Интерпретиране 
ролята ма селския пияница 
Ваклия.'

Горян Велев като Андрия, 
Лиляна Йосифова като Ели
ца (съпруЙ на Анлреа), Иван 
Давитков като Павли (кой
то взема Боряна за жена), 
Павле Митов като Вълчан 
(бащата на Боряна), Благой 
Стоянов като Едрю и остана 
лите се представиха успеш
но на публиката. • • <.......

?«!/»«

„В архивските помещения, ра се ”стетеШШт^нагшии ционери^^ехни поръбения н
между шкафовете и полици- У техни усилия за организация,
те пълни често пъти с под- други институции на нар0дните маси в дните,
ценени хартии се извършва гОЛЯма роля в развитието когахо При нас съществува 
постоянна служба на истина на историческата наука и- ха касови противоречия,
та, нашата човечна, относи- мат архивите. В тия учреж- Затова е нужно всеки наш
телна истина, която тежко дения се пазят източници, бл гражданин когато намери
се вижда и осветлява, по лф агоЯаренйе йа които са"на- такива книжа да ги предава
сно пада в' неясно А>; и изчез ст'анали значителни творби в историческия архив в Ниш,
ва, яб на която все пак тряб 6т историческата "литерату- Пирот или Прокупие. При
ва вярно й"упорито да Олу- ,л - сфичщ.ь-.а ли *-ТЗГТ ^0йк ‘трябва да се ръковО
жюк, ако желаем нашият ; Дванадесет години вече на дим) всички документи й 
живот да бъде на здрави ос те$^Зта ■ На' Нишка око мат голяма важност и тряб-
повя 'и-'нашата обществена лия работи исторически ар- ва да се дават в ръцете на
атмбсф1гра' чист*а здрава,,- ш Ьъс своите 280 архивски специалистите, които ще ка
(Иво Андрич—писател). 'фондове той представлява жат своята дума. „Мастило-

Нашата наука се възобно (една значителна лаборато го на учения струва колкото.
освобождението. И за пр0учаване на полити и кръвта на мъченика —

днес вече тя е достигнала ви ческите, икономически и ку е казано като признание яа
соко равнище. Затова разби- лхурНИ проблеми. ония хора която работят и
----------- —------------------ ---- N Служащите на тоя архив тласкат науката напред. В

да съберат гова направление може да 
помогне всеки наш гражда
нин, ако събира историчес
ките книжа, за1 да могат уче 
ните действително да кажат 
истината за нас ' и нашата 

югославска общност. 
Д. Стаменкович

V
( Я ■ ! Ж? Обшо взето, премиерата на 

„Боряна’" беше едно успешно 
•я -* художествено йзпъЛненйе на’ 

ш самодейния театър. ..........
ви след

В. — М.

правят усилия 
всички документи, обаче те 

постигат же- 
архивиНОЩНА ГЛЕДКА винаги -не 

ланията стари
не се продават 

предприятието „Отпад” ка
то-не- сб държи сметка, че в братска 
тия книжа могат да се наме-

веДа
/Простря нощта криле и този 
на4 ехлупените селски хижи 
Й-Ъ късния вечерен кът 
заспаха Морни, селски грижи.

път

хлг тт
Детайл от спектакъла (А. Крстев и В. Петрова)

злато. Освен това, той е нап
равил известни съкръщения 
на драмата като излйшното 
политиканстауване по кръч
мите й прочее.

За отбелязване е и стреме
жът режията и постановката 
Ха" бъдат съвременни, остав
ят 6Ь-застарелите декорита 
търси нещо ново...
'"фт всички артиста с наЦ-го 

В Поганово владее жив ин лям успех игра Ангел &ръс- 
терес"зй‘настъпващия-‘фесУк тев в-ролята на Златал. Т^ър 
вал на българйсотб йб^иойй ,де внушително действуваше 
Хйо малцинство с маниерите на скъперник
Градете веднъж поганоВЧк-' на моменти предизвикваше у 
йГса бйлисМежХу нйй-Лббри дйвленйе у публиката, която 
те села нй фейтивала. за няколко извънредни сце-
-УГезй дни’ уйенйцйте‘при ос ни го възнагради, с бурни а- 
новнбто4 абМбклХсйо уЧйлМ' плодисменти.- к 
т Ше отпбадат‘6'"разучава- Ролята на .Боряна, тълку
яето-на-спбртйитб упражйе-- ваше Венета • Петрова. Тя в 
ши с коитб-фе ‘Настъпят йа ролята на селска кокетка, 
фестивала.7 г; ’- - нйй--иладата7снахад на-Златил
^■|МР|11111И|Г|Ш111111П111111111111НП1Ц1Ж11И1П111111НШППЦ1Н11П1111Г.....

* 1 г тт
:‘иШнаха пред вратите защото ня 

маше билета...
'^Боряна” е битова драма на 
Йовков. Едно патриархално 
нието поставил борбата за

Нощен мрак покри земята 
потъна всичко във покой— 

• ч“ н' загадъчно луната- - г- ис, 
разпърсна снопи светлина.

;! й-сч -л ^

Навън бе тъй чудесно

ШЙУВДЯКГ
тъй, тих, спокоен, замечтан:

И в поганово се
гУ Т.Л.-\1' ».Г Г.

ГрТВ?тза25май V.ьч," ~ ■

Да гледаш как нощта мълчи
и този лепкав-мрак,
как хиляди безброй звезди
^Й'с^с^СОКак:;’1'-''

На душа ти става леко 
изчезва всяка суегга" и 
й;:пбтъва ти сърце*» 
в аромата на ноЖта.

. Прокопи Попов
А'.-.* г-т-гл; г.

1вие сте това, нощни птички... Седенкяри, нали?... Съвест, 
дисциплина,-партизани, борци за ирогресивнй' неща...' Ху- 
баво хубаво, млади другари".' ’ч "■

Чупейки къщей от погача и сърбайки кисело мляко, 
което при стария Маниша беше най-хубаво. Чичо Мика 
се смешкаше, въртеше глава, намигваше и се заканваше. 
Представяваше си каква добра поука ще бъде това и

! =Шй а

яяШ^ ш 11 Л =а1 Iщ щI
____  ‘ как на следващия ден ще гн напече пред взвода. Дово-

шмяаия!
чки от кладенеца, където се намираше часовоят и край 
който минаваше пъртината за сенника. Тук ще ги доча-

; ттI= ЦЗЩЩкI
I IТТ т„ ттпрмпоийски ден 1941 година в нашия па- — Ти друже Миле и ти друже Лав, — обърна им сеПрез едц^ се под Велебит_ дОЙАе изрази- той, правейки разпореждане за часови н нощни патру-

ртнзански отряд, “”'“„ оазвит ЧОвек на около педесетго ли — вне сега ще отидете в патрул. Ще обиколите цяла 
телно маяък,щ°гА<хъ1 р о анска шапка, на коя- та околност и чак там до Клиса и разузнайте целия те-

«а??яп<ъ\ конто чУдесно блестяха•подвижни синия ОШ1. ИЗГЛв това са неразбираеми привички на тамошните момчета,
^“ляАте «ъ тбзи оЧи от' едий Цът мбГаУ’ всичко' Да видят неразбираеми побз'време на Ьообата. през войната, когато 
^ТЖкпият Оше' па’'втория ден пришълецът започна, с по трябва да се мисли за сериозни работи, а не за момиче- 
Аптйческите лекции. Той • стана‘тюЛйткчески Делегат иа та и-забава.-Как може ла върви паралелно с- коъво 
ли ти че № - "ч пролитието — говореше Мика.. Да се отива на седенки

асгта на борческото н кому1мстиче«40тп, Л-з н Миле напълниха задачата си, върнаха секва • на задача. да%,едприемем похода"1"°
бяха неговите първи и основни теши Умееше да №ясн а цедяха а след това, щом се стъмни, пак изчезнаха. Отшц. Много мисли минаха през ума на политическия на
пешата ясно. популярно и същевременно с,°г^сст™,^л * Хи са на седянка - установи взводният делегат, когато взвода, прави много комбинации как да га^овеле в пор
то намираше и съответни примери, такачечовекго у влезе в сенпнкада види дали всички партизани са по- ЯАЪК и с тези мисли прекара цялатзнпшп/^т в п р-
шаше и ее унасяше, от онова което той говореше По- Местата си. Но Миле и Лав ги нямаше в оня ъгъл, където Партизанският взвод Щ С ’
край това правеше различни гримаси^харъюпнчто жеста- намираше сено за овце. Нямаше ги нито там, където чо Мика чу разговор в сени^я ^ М СС СъбужЛа’ У? 
кчлираше с ръцете си и с тялото сн правеше такива лвп миришеше детелина. Чичо Мика стана сериозен. ■ ■ той напусна мястото^ Л Сърдит и премързнал,
жеЗ че и най- добритартаст не може д^ое равни с _ ДругарИ| тази веч ще променим ^ ите полек^^ЛТк^д^рн^на глава

И това беше част от плана на политичесЗ делегат, Гав~Те?б^
пи р° муЛ'Рособено ненавижАаше недисшптлината. който сега и сал, се отправи на вечеря, за да може след Лав- Те бяха вече готови, стегнати, стоеха иЗшеха

гоЛкоЛ и старите и лоши обичаи, които това той лично да бъде часовой. „Ще им покажа аз.„ - Какво!!?... Вие сте тук! _ ЛЛГ™ ^ Т

,
....................—.....—.........—............................-...... |1ШШШ»ШП11Ш1ЩЩ||1ШШШПП11Г-.!

1 ка.I зДойде и полунощ. А Лав и Миле още ги нямаше. Су
ровата зима стягаше все по-силно. Наоколо владееше гро 
она тишина. Освен пукането на вейките от силен мраз и 
скреж, който падаше от дървото, дето стоеше Чичо Ми- 
ка нямаше никакъв друг шум. Нямаше нито скърца
не от замързнали обувки/които очакваше взводният делегат. Оеденкярите ги нямаше.

тт Но Дойдете вие, ще дойдете” — ва Чичо Мика 
ви хвана

!1Шш на, -достигаща изпод 
кат Чичо Мика, че е стар

=2I 3

I1 зI въртеше с гла- 
и подскачаше, яц ла се загрее малко. Ще 

аз, та макар и до зори да остана тук”.
машеаП°ЧНа И 3°Ра Аа Се ПуКа’ А Ш1Ле и Лав още ги НЯ‘

1
I
3

I

на своя план, Це знае- 

пп Хл „.'.Щ. ок°До обед на всички стана ясноI

ш1шлд1пш1шшиьшштп1шшшццш1ц|шшшшшши1шиццш1ицавиип1я1шпяпвв*'



ВУАТСТВ9 т

на Опашатата звезда 310БС ЛИ1В* »

*>«
у*Ч'-г —ч- ;■*. .. - .л ..«чл

^гШьШстмФ ^$
'•1

нала през най-отдалечеиЯ*» 
си почка от слънцето, а -не" 
29 април 1986 ще бъде най 
близко до слънцето.

...................
те :1«Й1ет&„ -кощЛ> й.;своя път 
пфибд^ес!Й'-тй6с^ават ^ }
нашата.: част рт небето, като ; 
притова 'доближават ида ;
15 милиона километра др
Земята. Опашатата звезда 

-е била известна от искона. 
Но наблюдения, записани в 
старо време, датират от 467 
година преди нашата ера и- 
ли от преди 2429 години. 
Оттогава до днес тя е наб
людавана над тридесет пъ
ти и е установено че се яв
ява един път в 74—77 годи 
ни. Последен път опашата
та звезда се е явила през 
1910 година. Всъщност тя е 
могла да се наблюдава от 
11 септември 1909 година 
до 1 юни 1911 година, оба
че най-близо до Земята е 
била на 18 май 1910 около 
два часа сутринта, кого
то е минала през опашката

втавда^е -и останало,,йя-- 
родното поверие, -че шейна-; ’ 
та поява на небето’: предйе- : 
щава нещастие за човечест 
вото. Когато тгрез месец : 
май. 1910 г-одина опашатата 
звезда хе появи на небето 
а след две години само за
почна Балканската война а 

“после и Световната война, 
хората приписваха войната 
ца опашатата звезда. Всъ 
щност войните и земните 
катастрофи нямат никаква 
връзка с нея, защото и в 
дългите периоди, когато тя 
се намира далече от земя
та е имало войни и нещас
тия по света.

ята милиОни километра, мо д --Ч-, 1 действие . >л.
Д ействнето става в разсадника при с. Желюша.

Малка канцелария с няколко служащи. На масите.; 
много писма, по стената картини. Работното време зашн 
чва'. В канцеларията влизат служащите и започват да ра- 
ботят. След къса пауза влиза един селянин.

.* *
На на нашия чертеж е по
казана орбитата на опаша
тата звезда и на Земята и

Космосатяхната среща в Селянинът: Добър ден...
Служащите: Добьр ден... Кого търсите...
Селянинът: Маля ви се, къде е вишият специалист— 
Служащите: (след пауза) За кого мислите... 
Селянинът: Как за кого! За вашия, при вас работи— 
Служащите: А, ТОЙ РАБОТИ И ХОНОРАРНО В БЛ- 

ЧЕВО, АКО НЕ Е ТУК СИГУРНО Е ТАМ-

Както се вижда пътят на
Земята и на кометата е про
тггаоположен. През месец а

(Завеса)
' П действие

Д ействпето става на овчарника край село Бачево. 
Пред овчарника няколко работника разговарят. Чува се 
блеене на овце из модерния овчарник. На сцената вла- 
за един служащ от кооперация „Нишава".

Служащият: Здравейте другари!...
Прнсъствуващите: Здраве желаем...
Служащият: Тук ли е нашия специалист?
Прнсъствуващите: (след пауза) За кого мислите?
Служащият: Как за кого, за пашия...
Прнсъствуващите: А ТОЙ РАБОТИ И ХОНОРАРНО 

В РАЗСАДНИКА ПРИ ЖЕЛЮША, АКО НЕ Е ТУК СИГУР 
НО Е ТАМ-

:
■Какво казват научните 

изследвания Й. ■

Опашатата звезда има 
своя орбита. В определени 
моменти тя се намира чак 
извън ербита на Нептун, на 
разстояние от над един ми 
лиард километра от Слън
цето. в определени пък мо 
мети тя доближава Слън
цето и до 88 милиона кило 
.метра и тогава се намира 
във вътрешното пространст 
ео на земната орбита около 
Слънцето. В тези моменти 
тя може да се доближи до 
Земята на Около 15 милио
на километра, всъщност 
най-близо колкото може.

:
Астрономията не казва, 

че Опашатата звезда, или 
вякгго научно се нарича Ха 
лесната комета, е способна 
•да предизвиква нещастия 
по света. Напротив знае се.

I(Завеса)
Ш действие

Трето действие трябва да стане в ОНО.
(По материали от една кон 

ференция. Драматизирал)

7 24АИ»
. I

*
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СЪОБЩЕНИЕ
Продава се нова къща с 

всички помощни просторни 
в центъра на село Градище 
(Заганица. Низка цена.

За по-близки осведомения 
-обърнете се към

!

же да се случи Земята да 
мине през нейната опашка. АНЕКДОТ

Кога ще пристигне опа
шатата звизда? прил Земята и Опашатата 

звезда ще бъдат твърде да 
лече една от друга- През 
месец май започва добли
жаването и на 24 май 1986 
година. Земята ще мине 
край опашката й и ще прр 
дължи пътя си. Разбира се 
й тази среща ще бъде безо
пасна както и досегашните.

Изключителен политикЖивко Манчпч 
с. Градище Тъй кат© явяването на 

опашатата евезда е перио
дическо и е равно на интер 
вал от 74—77 години, тя тр 
ябва да се яви през 1986 го 
дина. Тогава на 24 май, тя 
ще е. най близо до земята 
и хората ще могат да я на 
блюдава#. Астрономите вече 
са изчислили нейното дви 
жение. 1948 година тя е ми

! цчя дге године чраябвало 
да остане в гипс. Когато а 
тново стъпил на политиче 
Скота сцена Той заявил, че 
неговия случай е изключи 
Телен в историята:

— Станах политик който 
не лсоасе да си свива гЪрб 
начння стълб.

През Втората световна во 
ция две године трябвало 
ДЪгиас Хюм, който Трябва 
ло да стане министър на въ 
ншките работи на Велико
британия, дълго боледувал 
от туберкулоза в гърбначни 
я стьб. След тежка опера
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ИСТОРИЯ и спимНА ОБЛЕКЛОТО

рц Възобновяване Това време е показало ка 
то своя модна новост облек
лото от времето на бндерма 
йер, когато роклите станали 
отново

Модата на това сеЕ отли-
! ИА дВОНСПА БАНЯ ПрЕъФб 
| В БАС Е НА Е НАМЕРЕН

чава още с прекомерно го
лемите си шапки (в години
те 1909 и 1910) както и с поя

I широки И ДЪЛГИ, с 
широки над лакът ръкави.

След това към 18Ь0 година, 
дошла носията на криноли- 
на, при която роклята била 
наново опъната на телени о 
бръчи и подплатени с крин 
(конски косъм) — от което 
и произлезло името „крино- 
лин".

I тюл от глинени
= плочи Римски 1 Бургундия, 2. ренесанс, 3.

Испания, 4. Нидерландия, 5.
' Француско рококо, 6. Ампнр

7. Световна мода 1880 г., 8.
Световна мода 1910 г., 9. Све
товна мода 1932 г.Най-сетне към края на сто 

летието се появили своеобра 
зните драпирани рокли, ко
ито тясно овявали краката 
на жените и били познати 
под модното име тоиялияе.

Към началото на ХХ-то ст 
олетие се очертава силуета 
на роклята с формата на ка 
мбана. Идеалът на модата се 
състоял в пристиснатата еле 
гантност, с помота на вие 
ок и крайно тесен корсет.

вилата се непосредственост 
преди общо европейската во
йна спъната рокля. Промена
та в модата, която започна
ла в 1917 година довела по
степенно до правата линия,КРАНпаметник посветен на &теван 

СиилшЕлич и Бойците му ЗАГН- 
1809'

е ли инамира о до линията на ризата. Дрехи
те станали къси модата-дело
вита, изработката на матери
али става наново фантастичНАЛИ НА ЧЕГЬр ма и разнообразна.=Г

БАИ ОНЗИ ТЕЗИ ДНИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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,,3а да се запазят ош своите земни врагове, 
хората Построиха тази най - войнствена 

бариера йод небето “ нечувствителниконници, 
към стрелите на слабовъоръ 
жените варварски племена, 

нахлували от север.

са били непоносипокри с дебел слой лед, кой
то унищожи посевите. Отчая 

от случилото се, хората 
масово се стичаха па строе
жа, за да не умрат от глад".

Но тази легенда отговаря 
и на действителното положс 
ние. Недостигът па работна 
ръка е накарал този суров 
владетел да изпразни затво
рите и тъмниците в царство 
то ей, да изгони всички изли 
шии служащи от админист
рацията му, всички данъчни 
чиновници и всички да изпр 
атил на строежа. След като 
и това не стигало, той запа
лил всички книги в царство 
то си и писателите и интеле 
генцията изпрттил на рабо
та, да умрат под стените на 
гигантския строеж.

Тази огромна армия от ра 
ботници е трябвало да жи
вее нормален живот. Обаче

Днешното състояние на Китайската стена

условията
Покрай стените са били 

построени и 34 големи укре 
пени градове, които служи
ли за складове и командни 
постове на строежа. Около 
стените земята била очисте
на от гори и засята заради 
прехрана на работещите. Но 
това не било достатъчно и 
затова цял Китай давал рек 
визиции. Но реквизициите 
твърде трудно стигали до 
строежа, защото гладното на 
селение нападало керваните 

ограбвало. Хората у- 
мирали като мухи от глад и 
болести. Дори и самият цар 
Цип Ше не стигнал да види 
делото си завършено, умрял 
210 преди нашата ера. Стра
шният цар е бил съхранен в 
огромна могила, съградена 
още през живота му. В моги 
лата били зазидани жените

ми.
ни които

Но колкото стената да е би 
ла сигурна, винаги край нея 
е имало огромни гарнизони 
китайска войска, която тряб 
вало да задържа нахлуване
то на враговете от север. Сц 
оред твърдението на някои 
писатели Голямата китайска 
стена е имала в периода на 
600—1000 година големи гар-

„Огромна стена отделя 
Китай от голямата пустиня, 
и лъкатуши в безкоиечиост. 
А от двете й страни 
днес градовете са мъртви.. 
Няколко разхвърлени кости 
свидетелствуват за вечната 

умраза...
Вдигнати от огнищата си 
триста и шейсет хиляди души 
е плач се прощават от семей

ствата си, 
защото волята на владетеля 

е закон.
А кой ще работи из родните 

поля?..."
Тези стихове писани от ки 

тайския поет Ли Тай-По пре
ди много столетия, отразяват 
голямата мъка и нужда на 
времето, което е налагало 
да се построи този гигант ос 
танал до наши дни-Голяма- 
та китайска стена от десет 
хиляди лии”.

За да се защитим ош земния вра!...
на Ки-
Тибет,

Древните хора са ни оста
вили много трайни паметни- 
ян по всичките коптинеи 
ти, пред конто съвременният 
човек застава удивен. Удив
лението пък не идва от то 
ва, че днешният човек е нес
пособен да създаде такива 
творения,но от преклонение
то пред смелата замисъл на 
някогашния предтеча дастрон 
без технически средства ог
ромни и трайни паметници 
на своята култура, много от 
които са останали и до наше 
време.

на хорди е примитивно оръ 
жне, срещу които поддържа 
нето на постоянни гранични 
гарнизони не е могло да бъ
де ефикасно средство за за
щита. Тези замисли на китай 
ския цар ще се окажат точ- 
чнн, поне до масовото нахлу 
ваие на татарския Джиигиз 
Хай, което стана много по- 
късио, четиринадесет стол
етия след царуването на 
Цин Ше.

низони, които се числели вк 
упом на три милиона души 
войска. Това осигурявало _си 
гурна защита на стените,"за 
щото на всеки сто метра и- 
мало по един войник. В края 
на ХГ1 столетие това число е 
намалено, но затова отбрана 
та е по съвършена. Покрай 
900.000 войници на крепостна 
та стена е имало и над 389 
хиляди конници, конто дено 
нощно обикаляли стените н 

щафетен начин съобщава 
ли за положението на грани 
цата. Тази конница е могла 
да се яви на всяко място и в 
решителни моменти да нане 
се страхотно поражение на 
врага. В същност конницата 
е съществувала и по-рано, о- 
ще по времето на Дар Ву-Ти 
(147_87 година преди наша 
та ера.)

Но вековното нападение на 
едни или други нашествени
ци по различните точки на 
голямата стена, което много 
пъти е свършвало с неуспе
хи, най сетне е забележило 
победа. Страшният Джин- 
пи хан, като наводнение на
хлул през стените на Голяма 
та стена 1213 година, поко
рил Пекин, покорил цял Ки
тай и основал своя династия.

След двегодишна борба пр 
ед стените на тази чудна кре 
пост той бе успял да я про
бие и да разруши мита за 
непобедимостта на това тво
рение на човешката ръка.

По Р. Поатие—

и ги

Легенди за построява
не го на степата

>

големи 
били

А в същност тези 
строежи често не са 
плод на разпусна каприцио- 

но голяма нужда,

Тъй като историята и ки
тайските книги не са остави 
ли много писани данни за 
строежа на Китайската сте- 
нт, остава истината да се тъ 
рей в легендите, конто съще 
ствуват за този строеж.

От всички предания обаче 
личи едно — непоколебимо
стта на царя да построи Ки
тайската стена, суровостта 
към строителите и масовото 
унищожение на хората от гл 
ад, болести и непосилен 
труд.

Генерал Мунг Тнен, наре
чен, „победителят на татари
те", е бил задължен от царя 
да ръководи строенето на 
стената н да съгласува рабо 
тата на милионните армии 
на принудително доведените 
хора от всички китайски про 
виицип. Според преданието, 
на строежа са загрбили живо 
та си над 400.000 души. Съ
щите предания са запазили 
спомена и за Цпновата сви- 
репост: „Когато видя — каз
ва легендата, — че работите 
не напредват както бе зами 
слил, защото липсваше рабо 
тна ръка, Цип се качи на не 
бето и разтърси мразовито- 
то дърво. Наскоро Земята се ' своите орди и нахлул в Кн-

■;

зност,
пред която човекът и него
вият живот са били толкова 
незначителни. по

тай. Третата част минава от 
планинските предели на Жъ 
лтата река към Пекин и свъ 
ршва на бреговете на Жъл
тото море.

Китайската стена се със
тои от две стени издигнати 
на каменна основа, висока 
два до 4 метра и дебела 1,50 
м. Двете успоредни стени по 
такъв начин се издигат ро 
7—8 метра високо, от земята 
и представляват мъчно прео 
долима крепост. Стените са 
строени с тухли и вар, а раз 
стоянието между двете сте
ни е пълнено е глина, която 
хората донасяли отдалече на 
бамбусови носила. Върху ст 
еннте пък са били построени 
отвори за стрелци иа триме
трово разтояние и прнспосоя 
бени така, че да се стреля и 
по врага, който се намира в 
подножието.на стената.

По такъв начин Цин Ше и 
неговите наследници са съз 
дали такива укрепления, ко 
нто са били непроходими за

му и най-верните му гвардей 
ци, както и много от ония, 
които са строили могилата

На западната част 
таиската стена, към

паметник стои запи- 
запазят от

нгшци.
Неговият наследник бил о- 

ще по-суров, както виждаме 
от описанието на неговия би 
оГраф. Той укротил провин
циалните владетели, създал 
огрояна държава, строил го
леми дворци, но изгорил м- 
ного китайски книги и спо
ред историците, убил около 
един милион и половина хо-

му.
Кодато днес се наблюдава 

Китайската стена, личи, че е 
достроявана в течение иа ня
колко столетия и че много 
малко е останало от ония ст 
енн, конто са строени по вр 
емето на цар ЦИН ШЕ пре
ди нашата ера. Най-запазени 
те и най-хубавн части на сте 
ната са около Пекин, но те 
датират от по-ново време) о 
коло 14 —16 век. Иначе сте

на едни
сано: „За да се 
своите земни врагове, хора
та построиха тази наи-воинс 
твения оариера под неоето ...

и действително тази оари 
ера от древното минало и до 
днес е най-дългата стена, коя 
то светът познава, гштайцн- 

наричат „голямата кн 
шлял) лии”.

ра.те го
тайска стена от

значи около з.гшо кпло- 
всъшиост този гигант

Нашесшбияша па ту- 
нише ош север

След жестокото покорява
не иа другите китайски дър
жави младият цар е трябва
ло да пемахне още една за 
плаха, която идвала от хуии-

ната са минава през три раз 
лични географски области, 
което е влияло върху начи
на на строенето и на нейно
то днешносъстояние.

Първата част е в пустинна 
та зона в провинция Канен, 
където стената е в твърде 
лошо състояние. Втората зо
на е около големия завой на 
Жълтата река, където Джин 
шз хан пробил стените със

коео
метра.
е дълъг около д.ьио километ
ра, но и тази дължина е о- 
громна. Ако от тази стена би 
хме направили един четири 

ьврона.

!
тогаваъгълннк в 

ъглите му ще ее помещават 
точките: Париж (Чрранцпя) 

—Минск (Съветски съюз!— 
Варна (.НИ цългария)—нре- 
вс (кран Испанско-френска
та граница). Всъщност тази 
стена изцяло или отчасти ои 
заградила пространството на 
страните: «прануия, Швейца
рия, Италия, Германия, Авст 
рия, Чехословакия Унгария, 
Югославия, България, Румь- 

Полша и СССР.

\
в те. л

Племето на хуните се явява 
изглежда в Азия още през 
ХШ столетие преди новата е 
ра, Сръчни ездачи, конто мо 
гат п да спят на конете 
сн, отлични стрелци и бой
ци, те нахлували като мъл
ния от север, опожарявали 
селища, избивали хората и 
изчезвали в пустинните пре
дели.

Именно тук трябва да тър 
сим зачатъка на мисълта за 
стъпване на Китайската сте 
на. Още преди обединението 
на китайските провинции в 
голяма държава на цар Цин 
Ше провинциалните владеге 
ли се бранили от тези наше 
ствия като затваряли плаиин 
ските дефилета с укрепления 
и стени. След като поел вла
стта над всичките държави 
цар Цин ще е наредил да се 
съединят тези малки укрепле 
мия е обща стна, която по- 
късно ще стане „Големата 
китайска стена".

Но ако малките укрепленн 
я са били предзначени да за 
щищават китайските провии 
цип от пахлуваннята на ху
ните, цар Цин Ше не е имал 
намерение да мине в дефан- 
зпвна борба е тях, очаквайки 
ги да се яват пред Китайска
та стена. Още преди започва 
пето на строежа той ликви 
дирал опасността от тези пл 
емена с помощта на триста 
хилядна армия, която упищо 
жила главните сили на хуни 
те и ги отхвърлила далече 
от ограничите на китайското 
царство.

Това обаче е било само вр 
еменно решение. Затова цар 
Цин Ше и започва да строи 
Китайската стена, като сигу 
рно средство за защита от 
каквнто и да било нашестви- 
я от север. Стената е трябва 
ло го залази от нахлуването

М.Н.Н.

иия,
Според твърдението 

трономите, тази 
стена ои могла да се види с 
око от Месеца, което 
от височина, която достига 
над 360 милиона метра.

на ас- 
гигантска

значи

Исшорияша 
и а градежа

‘

\
!Остров Куба е бил от

крит от Христофор Колумб 
през 1492 
1511 година този остров е 
бил покорен за сметка на 
Испания от конквистадора 
Диего Велаекез. Туземното 
индианско население оказ
вало силна съпротива най 
спанските колонизатори, х 
било унищожено значител
но още през самата война. 
Преживелите туземци били 
използвани за рабста по пл 
антаците и мините на остро 
в а. През XVI век испански

мелези. Над 60 на сто от, жи 
Телите населяват Западна 
Куба.

веки език тази дум е Рласе 
ла ВИНО и първоначално 
е означавала винова леза, 
която култура хетите

приели от Кавказ а която 
се смята за родното място 
на виновата лоза и тгроуа- 
водочщуго на вино.

Кой и какъв е бил човекът 
който е имал смелостта да 
започне това строене преди 
двадесет два века, когато те
хническите 
били развити за едно такова 
строителство?

„Нос повдигнат очи тесни, 
гърди изпъкнали, 
вълк, сърце на тигър зъл, 
хитър, покварен... 
бил строителят иа Китайска 

китайският цар

година а през
О са

средства не са
ВИНО е дума, която се 

явява почти във всички е- 
зици още от най-стари вре 
мена. В гръцкия език се 
произнася ОИНОС, в латин 
ския ВИНУМ, във френски 
я ВИН, в немски ВА1'1Н, 
в славянските еиииц ВИ
НО и т. н. Обаче, самата ду 
ма, и покрай неинатя дъл
га употреба и широко раз 
пространение, въобще не « 
европейска;

Освен това, тя е по стара 
и от историята, на най-ста
рите европейски народи, 
дори и античните гърци.

Думата ВИНО е заета от 
езика на .старите, хетигеи 
(хити), коитг. преди триде 
сет и повече векове са има 
ли своя държава е преде
лите на централните преде 
ли на Мала Азия. На хеои

Легекда за името да Желюшз!
глас иа

Според някои археодото 
чески и други изказвания 
на стари хора и легенди ме 
сността където е сега Жедю- 
ша е имало селище още в 
давного минало, 
на това малко селище са 
били разхвърлени ло баи
рите. През време на турско 
то робство то се. наричало 
Калиново. Точно »г кога 

селище. е получило и- 
мето Желюша не м°же да 
се знае. Обаче същесТвтува' 
една легенда гоято говори 
защо е селото така прекър 
стено. •

Прест време на турците 
ЗкивеЯла една баба кюитс* 
имдла единец син. Тя го ми

ото обичали. Един ден тУР" 
ххиге дошли във селото и зз 
почнали да събират по-мла 
дите мъже. Синът на баба
та се скрил от турците,» 
но едно предателство от & 
ляните той бил хванат, 
след силен бой той умР*^' 
Бабата оскърбена за с1®., 
сп и от нечовечиата п°\ 
тъпка на калиновичанИ^, 

, Обърнала а клетви ^ 
^ях: ч

— Калиновчани, 
съм аз же л н а за сина ~ ’ 

сте'-ж е л н

такъв е

та стена,
Цин Ше Хуанг-Ти, според о- 
пнеанието на неговия биог
раф Сеума Цисн.

През второто столетие пре 
ди нашата ера в китайската 
държава Цин, днес китайс
ка провинция Шенси, започ
ва владичеството на този 
тринадесетгодишен цар. Ба
ща му бнл известни по жес 
токостите си. В борбите, ко 

тази китайска държава

!
Къщите

те колонизатори започнали 
да докарват от Африка не 

Затовагьрско население, 
днешният състав н» населе това
нието е различен. Около 75 
на. сто от днешното населе
ние са потомци на някогаш 
ните испански колонизато
ри и на по-късно населили 
те са бели хора а 25 на сто 
са искърско

кз&°
ито
водила със съседните държа 
ви, за да ги подчини под 
своя власт, той бил твърде 
суров към пленниците. Само 
при покоряването на провин
цията Чао, той заповядал да 
бъдат погубени 400.000 пле-

така и вие да 
до век за всичко...
- От. тогава Калиново

казвайчи сегашното си 
— Желюша,население и


