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Интервю на ирезнденша Тишо на лондонския вестник »Обсървър«

Необвързаните страни ще продължат своята 

дейност по посока към намаляване
напрежението та на необвърза

ните страни на. 
сегашната конфе
ренция за разоръ 

жаването в Же
нева?
Участието на нео-

Президентът на Република 
та Иосип Броз Тито прие не 
отдавна в Белград кореспо
ндента на английския вест
ник „Обсървър” Лайош Ле- 
дерер и му даде следното ин 
тевю:

народна инспек
ция в Югославия?

Отговор: С оглед, че по ра 
зоръжаването сега започват 
дискусии на конференцията 
в Женева не бих искал да 
преюдицирам нашето стано
вище.

ската конференция намериха 
широк отзвук не само в стра 
ните, чиито 
участвуваха на конференция 
та, но и почти във всичките 
страни по света.

дателга считате о 
бщото разоръжа
ване за практич
на цел, с оглед на 
новата китайска 
заплаха? Вярвате 
ли в денуклеарй- 
зирани зони в це
нтрална Европа?

Отговор: Аз считам, че 
разрешаването на проблема 
за разоръжаването не бива 
да се отлага. Някои западни 
страни трябва да променят 
своето становище към Китай. 
Но проблемът за разоръжа
ването би станал яного по реа 
лени неговото разрешаване 
щеше да бъде по-резултатно, 
ако би се прекъснала дпскрн 
минацията към Китай и спъв 
ането на представителите му 

участвуват в работата на 
>Н. Именно по тези причи 

ни считам, че приемането на 
Китай в Обединените нации 
е твърде актуално.

Вярвам, че денуклеаризира 
ните зони в Европа би били 
твърде полезни, защото това 
би представлявало поне няка 
кво начало на ограничаване 
на страшната опасност от а- 
томма война, от която се ст-

ни, предвиждате 
ли нова среща на 
необвързаните ст 
рани, на която би 
се разговаряло за 
най-добрия начин 
на противопостав 
яне на тази ико
номическа запла-

Отговор: 
бвързаните страни в Жене
вската конференция се пока 
зва още днес като 
за смекчаване на съществува 
щите разногласия. Бих доба 
вил, че ролята на необвърза 
ните страни занапред ще се 
покаже: още по-поло жители а.

представителиВъпрос: Кои са 
целите на новата 
Югославска кон- 
ститущн!, проект- 
ът на която се из
говаря сега? Кои 
са главните чер 
ти или основните

полезно-

Въпрос: Какво 
мислите за родяха.

Отговор: Разговори за ед
на нова среща на ръководи
телите на необвързаните ст 
рани не са водени нито мис
ля че това засега е нужно. 
Във връзка с споменатия въ 
прос в областта на икономи 
ческото сътрудничество ме
жду необвързаните и други
те страни извън икономичес 
ките групировки, ще има сре 
щи на равнището на специа 
листи или на специалисти и 
ръководители които са отго 
ворни за икономическите въ 
проси на тези страни.

Въпрос: Дали
ХХП конгрес на 

КПСС е влияел 
югослав-

промени и как те 
ше влияят върху Разширено заседание на Изпъл

нителния комитет на ЦК СКЮ
югославския про
цес па обществе
ното и икономи
ческо развитие?

Отговор: Приемането на но 
ва конституция е необходи
мост, която* произлиза от ди 
намиката на нашия съвоку- 
пеи обществен развой. Конст
итуцията, която бе утвърде- 
дена от Учреждитслното съ
брание през януари 1946 годи 
на, заради бързото обществе 
но преустройство у нас след 
ваше да бъде изменена и до 
пълнена, и много неща бяха 

затова някои

На 14, 15 и 16 март под пре 
дседателството на другаря 
Тито се състоя разширено за 
седание на Изпълнителния 
комитет на Централния ко
митет на Съюза на югослав
ските комунисти.

Освен членовете на Изпъл 
нителнип комитет на Центра 
лния комитет на заседанието 
присъствуваха и организацн 
оншгге секретари на централ 
ните комитети на Съюза на 
комунистите от републиките, 
председателите на главните 
отбори на_Соцналистическия 
съюз, председателите на ре
публиканските съвети на си
ндикатите, членовете на Ор- 
гаш1зацнонно-поЛ1ГТПчески се 
кретарнат на Централния ко 
мнтет на Съюза на югослав
ските комунисти и още ня

кои членове на Централния: 
комитет на Съюза на югос
лавските комунисти.

На заседанието всестранно 
беха обсъде!П1 актуалните по 
литически и икономическа 
въпроси, преди всичко от ст, 
ановището за предприемане 

по-голяма стаби

да
ОО

на мерки за 
лност в стопанското разви
тие , по-голяма и по-органнзи 
рана дейност на Съюза на 
комунистите, обществено-по
литическите организации и 
самоуправителни органи, пре 
дприемане на по-решнтелни 
мероприятия за спазване на 
законите и по-голяма отго
ворност на поотделии ръково 
дителн и ръководещи полнти 
ческн и държавни органи 
във федерацията и по репуб 
лнките.

надминати и 
постановления на тази кон
ституция бяха станали барне 
ри на по-нататъшното прави 
лно социалистическо разви
тие. Затоза Народната скуп 

13 януари 1953

върху 
ските отношения 
със Съветския съ 
юз и неговите из
точноевропейски 

съюзници? Какво 
въздействие е и- 
имал върху меж
дународното, ра
ботническо ДВГ1 
жение?

Отговор: С оглед на нашия 
тежък опит от миналото с по 

Сталин към Ю- 
ХХП

рахува целия свят.
Въпрос: Дали

във връзка с усн 
лията, конто се 
полагат за разо
ръжаването бих
те приели между

шина прие на 
година Конституционен за
кон за основите на обществе 
ното и политическо устрой
ство на ФНРЮ п за съюзнн-

Президентът Тито

Икономически и полнтиче 
ски натиск върху необвърза 
ните или слаборазвити стра
ни, последвал след коифереи 
цията от страна на някои ве 
лики страни няма да влияе 
върху по-нататъшната, по-за 
енлена активност на необвър 
заните страни в борбата за 
опазването на мира и за рав 
ноправно сътрудничество ме 
жду народите по света.

Въпрос: Неот 
давпа говорихте 

за Общия пазар 
като заплаха за 
мирното световно 
развитие и изтък 
иахте, че интегра 
цията на Западно 
европейското сто 
панство е опасно 
ст за процеса на 
обществения и и- 
кономическия ра 
твои па слабораз 
витите страни. Ко 
я е основата на 
Вашето безпокой 
ство?

те органи на властта.
Сега пък и много постанов 

ления на този закон са над
минати, заради което трябва 
да изработим съвършено 
ва конституция, която ще съ 
ответствува не само на сега 
шното състояние и степента 
на обществените отношения, 

ще съдържа по трайни

литиката на 
гославия, считаме, че 
конгрес със становищата си 
по отношение па десталини- 
зацията и промените върху 

основа е имал, без съм 
пение, силен отзвук във наша 
та страна. Уверен съм, че го 
зи конгрес е имал такъв от 
звук и в международното ра 

пзоб-

На 15 аирил започват работите ма 

Авшойьшя »Брашсшво - едиисшво« ч
по

тази

НО II
основи на по-нататъшното из 
граждане и развитие на соци 
алистнческа Югославия.

Въпрос: Госпо
дин председател 
ю, каква полза за 
света очаквате от 
утвръждаването 
на необвързаните 
страни? Дали Бе 

лградската конфе 
ренция е постиг
нала нешо? Пла
нирате ли нови у- 
силия шото неут
ралните да се о- 
бединя г в обща • 
политика?

Отговор: Струва ми се, че 
този ваш въпрос показва, че 
мнозина от Запад все оше гл 
едат с известно подценение 
на резултатите от Белградс
ката конференция и ролята 
на необвързаните страни. Нн 
ма на 16то заседание па Обшо 
то събрание на ООН не се 
проявиха достатъчно ясно ак 
тпвпостта и положителната 
роля на страните, чиито пред 
ставители участвуваха на Бе 
лградската" конференция. Аз 
мисля, че е така. И не само 
в ООН, но и в международ
ните събития изобщо се чув-

ботинческо движение
що. Въпрос: Счита

те ли, че миролю 
бшзата политика 

па съветския пр 
емиер Хрушчов 
поддържа болшц 
петвото влпятел-

полптицп в 
СССР и в как

ва степен тази по 
литика среша ор 
ганизирана опози 

съвстска-

ни

ция в 
та комунистичес
ка партия?

Няма съмнение,Отговор: 
чс премиер Хручов пс оп мо 

да води такава поли 
ис се подкрепя 

II от

Отговор: Въпросът за Об
шия пазар, както и за затво 
реките пазари изобщо, не бе 
змокои само моята страна, 
но п всички страни, които 

икономическата бл

гъл сам 
тика, ако тя 
от неговите сътрудници

изобщо. I асъветския народ 
збира се, ие съществува по 
литика, която да няма отдел 

обаче това е

са извън _
окова разделмост. Разоира сс,
ние не .можем да стоим със 
скърстеии ръце, по трябва да 
вземем известни мерки, за да 
сс защитим от различни тек 
денции на дискриминация, 
които проявяват към други
те страни държавите от за
творените пазари. По този въ 
прос се водиха разговори 
при моето пребиваване в Ка 
про и Судан. С оглед, че то- 

необвърза

ни противници, 
без особено влияние като сс 

предвид общата подкре- 
тази политика от паро

' '/има 
па на &* ш .. . .. .. __________ Г_____ ,ада. Въпрос: Зашо Ки 

тай и Албания по 
п р н ятелствуват 

Югославия?
за строеж па Авгопътя „Бра
тство—единство" на предела 
измежду Оснпаоница и Пара

Във Велика Плана в седи 
щето на Главния щаб па таз 
годишните трудови бригади

чин е одържано съвещание 
на инициативния отбор във 
връзка с тържествата по слу 
чай отпочването на трудови
те акции. Тържествата ще се 
състоят на 15 април във Вели 
ка Плана. Тогава ще отпоч- 
нат и тържествата по повод 
20-годишннната от извежда
нето на първата трудова ак 
ция у Нас и ще бъдат евоци 
рани възпоменания на 1942 
година, и първата трудова а 
кция на нашата младеж, ко 
гато Първа Санджачка брнга 
да, съставена предимно от де 
войкн, 90 дни е събирала жн 
то и овощня за партизаните 
и народа от убежищата.

към
Кои, според ваше 
мнение са основ
ните причини, за 
изменението 
политиката наПе 

към Белград? 
Този въпрос си

ствува силно духът на стапо 
витата и заключенията на 
Конференцията на необвър
заните страни в Белград. По
грешно ше- е да се 
някакви сензационалии резу 

тази конферен
ция, особено по въпроси, ко
ито са спорни в международ 
ните отношения. Но без ог
лед на многото трудности и 
временни неуспехи, необвър
заните страни упорито ще пр 
одължат дейността си към 
намаляване напрежението в 
света и указване върху ония 
елементи, които могат да до 
принесат за международното 
разбирателство. Не бива да 
не се има предвид фактът, 
че становищата на Белград-

✓ Ж. Ж ж.ж ж.ж. ' ж. ж.
ва засяга нс само 
ните, но и други страни, на
лага се, да се предприемат о- 
бши акции. Тези акции няма 
да бъдат насочени кьм съз
даване на някакъв си трети 
затворен пазар иа необвърза 
ните и други страни, ио към 
предприемане на известни 
обши защитни мерки и на по 
-интензивна и по- добра орга 
ннзация на размяна и сътру 
дничсство между страните, 
стоящи извън блоковете.

Въпрос: След ме 
отдавнашните Ви 
разговори с ръко 
водители на необ 
вързаните стра-

В ТОЗИ БРОИ:--------------------- ----------------
• КАК ЩЕ СЕ ПРИЛАГА АМНИСТИЯТА
• КАКВО КРИТИКУВАТ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
• ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ В БОСИ- 

ЛЕГРАДСКО
• „УСЛУГА" — ПРЕДПРИЯТИЕ С МНОГО ПРОБЛЕ-

на
очакват

кин
лтати след Отговор: 

поставяме често и ние самп- 
просто неразбнрате, защото

ми изглеждат постъпки 
те на китайските ръководите 
ли към пащата страна. По 

мнение албанските ръко

еми

МИ
мое
водители представляват 
струмент в нападките срещу 
Югославия които често не 
са предназначии за Юго
славия, но за някои трети.

Въпрос: Дали
господин предсе-

• ПОГАНОВО ТЕЗИ ДНИ
• ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ УЧЕНИ
• ЗА СЪВРЕМЕННАТА ЮГОСЛАВСКА ПОЕЗИЯ
• КОГАТО НАРОДЪТ КАЖЕ „НЕ!” - -
• „БАИ ОНЗИ”, ЗЛОБОДНЕВНА, АПРИЛСКИ ШЕГИ..

ИН-



БРАТСТВО2

Дали женевските иреговори ще 

сПраш Подобни разрушения?
Споразумението Алжир — Франция
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—- Изявление на ПраеиШелсшвоШо на Югославия
Правителството и пароли 

то па Югославия, конто пое 
ледователно подкрепваха спр 
пведлнвата борба на алжир 
ския народ и неговото право 
иа самоопределеше, незави
симост, единство и тернтори 
ален шггегрптет, искрено по 
здравявпт постигнатото спо 
разумепне като голяма крап 
ка към осъществяването на 
независима алжирска държа 
ва п виждат в него важен 
принос за заздравяването иа 
мира в света."

••
4?•>.

Алжирският иарод сам 
ще определя своето 

бъдеще
— ЗАЯВИ ПОДПРЕДСЕДА- 

ТЕЛЯ НА ВРЕМЕННОТО АД 
ЖИРСКО ПРАВИТЕЛСТВО, 
БЕН БЕЛА

Подпредседателят на време 
нното алжирско правителст
во Вен Бела означи „прекрат 
явансто на огъня и самоопре 
делението като миролюбив и 
иаН-добър път за осъществя, 
ване свободата на Алжир”.

В интервю с туниския 
пик „Ал сабах”, Беи Бела е 
заявил, че Евианското спора
зумение. въпреки че е дове
ло до прекратяване на воен
ните действия, все оше не 
значи пълен мир, че револю 
цията в Алжир оше не е завъ 
ршеиа.
Революцията в Алж]гр трябва 
да доведе до създаването на 
свободен и суверенен Алжир 
в който ше бъдат мобилизи
рани всички сили за превъз
могване на изостаналостта 
във всички области.

Алжирският народ сам ше 
решава за идеологическите 
основу върху които ще строя 
своето бъдеше, каза Беи Бела, 
и добави, че решаваща роля 
в това ще одиграпт нсторико- 
географското и социално по
ложение в страната.

ват бомбата, която е хвърле
на на Хирошима и Нагаса-

ва убийствено оръжие. От то 
ва време, па до наши дни в 
„експериментални" цели ек- 
сплодираха 302 ядрени бомби 
които по сила и разорителна 
мощ безброй пъти надмина-

Когато преди осемнадесет 
години експлодира първата 
атомна бомба на Хирошима 
н Нагасаки и покоен животи 
те иа милиони хора, човече 
ството изгуби дъх пред то

ки.

Ето визията на смъртта — 
Хирошима 1945 година.

ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В СИРИЯ
всла властта, че за това е би 
ла принудена заради същест 
вуващата корупция в прави
телството и сътрудничество
то му с империалистяте. Чла 
новете на правителството, са 
казва в съобщенията, ще бъ 
дат дадени на съд.

Във възваннето на армия
та и в съобщенията на радио 
Дамаск, се казва че превра
тът е извършен от същата 
група офицери, които преди

шест месеци скъсаха уния
та с Египет.

В Дамаск съществуват ред 
и мир, границата на Сирия е 
затворена и не съществуват 
някакви по-особени мерки ка 
то полицейски час и друго.

Узнава се, че в Дамаск са 
арестувани всички членове 
на бившето правителство, на 
чело с министър—председа
теля Давалибие и президента 
на Сирия Кудси.

Само шест месеци след лъ 
ржавния удар в Сирия в ре
зултат на което се дойде до 
отцеплепне от Египет, в Си
рия преди няколко дни бе из 
вършен нов държавни удар, 
а ръководителите на този пр 
еврат са същите ония хора 
от войската, конто преди шо 
ст месеци предизвикаха от- 
цеплението на Сирия от ОАР.

Съобщенията на Радио Да 
маск са- че войската е прев-

вест-

Първата седмица след Еви 
анскнте преговори и покрай 
постигнатото споразумение, 
съществуват оше много пера,

зрешеин въпроси около бъде 
щето на Алжир. На снимка
та: Шефът на Алжирската 
делегация Крим Белкасъм в 
Евиаи.

Във вързкатг» с алжирски
те събития, нашето правител 
ство заяви:

„Споразумението, което на 
18 март 1У62 година подписа 
ха Временното правителство 
на Алжир н правителството 
на Френската Република пре 
дставлява събитие от извън 
редно значение не само за 
алжирския и френския наро
ди, но и за всички африкан
ски народи и цялата между
народна общественост.

Положителната развръзка 
на дългогодишната алжирска 
драма, за която с толкова 
много жертви самопожертву 
вание се бори алжирският 
народ, макар и късно дошла, 
служи на чест на всички, ко 
ито са се залагали да дойде 
до споразумение.

Правителството иа ФНРЮ 
е дълбоко убедено, че това 
споразумение, което прелета 
влява основа за демокрагиче 
ско решение на алжирския 
проблем е в пълен интерес и 
на алжирския и френския

народи, както и в интерес на 
равноправното сътрудничест
во.
С оправдание очакваме, че Ще 
бъдат вложени всички необ
ходими усилия за последова
телното спровеждане на по 
становленията на споразуме 
ннето в дело, от което про 
излиза и предприемането на 
решителни мерки срещу зло 
дейните авантюристи, които 
са си поставили за цел да 
спрат нормалното спровежда 
не на споразумението.

Президентът на Костарика 

Франциско Орлич посети 

Югославия Последни новина
I

Бурни манифе
стации в Сирия
Манифестантите ис
каш Повторно съеди
нение с Обединената 
арабска република

.1
Събитията в Сирия и по-на- 

гатък са в центъра на вннма 
ннето на бейрутските полити 
чески и дипломатически кръ 
гове. Сегашното положение в 
старината прави впечатление, 
че съоитията са п пълен раз
гар и, че са възможни нови 
ггоомени по пътя на изнами- 
рането на трайни н дълбоки 
решения.

Вестниците „Ануар", „Ори- 
ан’’ и много други на видно 
място съобщават за бурните 
манифестации в Сирия за по 
вторно обединение с ОАР.

В град Хомси, демонстран 
тнте са носили знамето на 
ОАР и снимки на председа
теля Насър. Когато манифес
тантите поставили знамето 
пт>ел сградата на Общината 
станали стълкновения с войс 
ката в които е имало и чове
шки жертви.

Вестник „Маса" пише, че 
положението в страната все 
още е конфузно, но въпреки 
всичко това, с оптимизъм гл 
еда на изхода от тези съби
тия. Вестникът добавя, че по 
следната акция не е продъл
жение на събитията от 28 се 
птември, но противудар, коД 
то е довел пред ликвидация 
реакционните елементи.

Сега можем да бъдем сигу 
Рни — изтъква вестникът — 
че Сирия ще застане редове
те на свободните арабски 
страни, в редовете на прогре 
са и социализма".

Органът на Джамбулатова 
та социалистическа парти» 
.Анба" пише, че колелото на 
историята не може да се вър 
не назад и, че придобивките 
на унията трябва да се зала»

)

ПрезиденШъш Тишо и иремиер 

Югов размениха телеграми
Президентът на Република

та другаря Йоспп Броз Тпто 
и председателят ка Министер 
ския съвет на Народна репу
блика България Антон Югов, 
който на 21 март прелетя

със самолет над теротрията 
на Югославия, размениха те 
леграми.

Телеграмата на Антон Ю 
гов гласи:

„Прелитайки Вашата тери 
тория, желая да Ви поздравя 
другарю Председател, и да от 
правя към братешгя югослав 
ски народ сърдечни пожела
ния за успех и благосъстоя 
ние”.

Президентът Тпто отгово
ри със следната телеграма.

„Сърдечно ви благодаря за 
поздравите и добрите поже
лания, които ми отправихте 
по случай прелитането над ю 
гославска територия”.

Политически профил

Бен БелаМохамед
По време на преговорите 

между Алжир и Франция, 
все по-често се носеше слух, 
че Франция ще пусне на сво
бода подпредседателя на вре
менното алжирско правител 
ство Бен Бела заедно с него 
впте заточени другари.

Бен Бела няколко години е 
председател на временното а 
лжирско правителство, и то, 
при една необикновена обета, 
нова — той бе назначен за 
подпредседател, на правнтелс 
твото докато се намираше 
във френските затвори.

1956 годна, през месец ок 
томврн, летеше от Мароко 
за Тунис един самолет. Във 
въздуха, този самолет бе по 
срещнат от френски изтреби 
тели, които го принудиха да 
се приземи на алжирска те
ритория. По този начин бяха 
пленени изтъкнатите ръково
дители на алжирското въста
ние, които пътуваха с този 
самолет: Бен Бела, Ахмед Ла- 
шераф, Кидер и Буднав. Вед 
ввга бяха прехвърлени във 
франция и след известжо вре 
яе прекарано в парижките 
затвори, бяха прехвърлени 
на един остров, а в последно 
време, те бяха заточени в е- 
дин замък. Никога Франция 
не ги изведе на съд, макар 
че постояно говореше за то
ва.

Бея Бела е един от първи
те хоро на алжирската ре
волюция. През Втората свето 

война е бпл френски вой 
кнк н е бил награден с мото 
отличия.

Неговата политическа дея-

ост започва в партията на 
Месали Хадж, наречена „Дв. 
ижение за победа на демок
ратическите свободи”. Но в 
тази партия Беи Бела не оста 
ва дълго, зашото той и сътру 
дниците му, считат, че по
литиката на Хадж е опортю 
нистнческа. Затова, Бен Бела 
минава иа нелегална работа. 
Обаче, наскоро е бил аресту
ван и осъден на доживотен 
затвор. Все пак, през 1952 го
дина Бен Бела успява да избя 
га от затвора, и заедно с 
Крим Белкасем и няколко 
други лпца образуват „Коми
тет на националния фронт", 
който на 1ноемврн 1954 годи
на обяви война на френските 
колониалистн и вдигна алжн 
рското население иа борба 
за независимост.
Първите две години от въста 

плето Бен Бела е бил главен 
военен рководител на въста
нието и успял да привлече 
голям брой пови бойци и да 
извоюва много победи в бор 
бата с палмощння враг. През 
октомври 1956 година, когато 
самолета с Бен Бела бе пле
нен от френските власти в 
Алжир той водеше една мисия 
която трябваше да води пре- 
говори с Мароко и Тунис. От 
тогава почти шест години 
той прекара във френските 
затвори и, неотдавна след ус 
пешпото приключване па ал 
жирско-френските преговоря 
Бен Бела бе освободен и сега 
олово се включи в борбата 
на алжирския народ за пъл 
но извоюване на независимо-

Новоизабраният президент 
на Костарика Франциско Ор 
лич, пребиваваше през месец 
март няколко дни в патят»

страна, като посети някои ме 
ста от северното 
на страната ни, родното си 
място и други исторически 
.места у нас.

На снимката: Франциско 
Орлич (дясно) 
жителите на остров Црес.

приморно

в разговор с

Външно иолишическа карикатура
Отзвукът 

Кайров
Арабските кръгове в Кай- 

Р отделят голямо внимание
на сирийските събития &

арабски наблюдатели сп
на'влает-1- ЧС нревзимането 
на властта от страна на ап

1а е резУлтат на корумпп 
раната политика на правител 
ството, което бе образувано 
през септември 1961 
Днешните събития 
зва.

ки

година, 
пък, се ка 

представляват доказател 
ство, че съществуващата вл
аст в Сирия, която се намира 
в ръце на капиталистически 
и експлотаторскн елементи 

узурпирала правата на 
народа. По мнение 
ЛДтелите в Сирия съществу
ват три ръководни фронта__
МИН за уния с ОАР, дРуги за 
федерация с Йордан и трети
33 Федерация с Ирак/

и е

на наблю ят.
вна

Прелет 1962ст.
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Публично обсъжданв на Обществения План за 1962 Как ще се прилага 

амнистиятаПО - ВИСОКИ ТЕМПОВЕ ПРЕЗ 

НАСТОЯЩАТА ГОДИНА у
онези, конто отидоха в източ 
ните страни по времето на 
инфорбюровската компания 
и там останаха след помилва 
нето от 1961 година. Отгово
рът е — да, под условие да 
принадлежат на онези, за ко 
ито се отнася амнистията. По' 
неже съществуват повече та 
кива въпроси трябва да къ 
жем, че се амнистират емиг
ранти без оглед дали живеят 
ва западните или,източни ст
рани.

Често се поставя въпроса, 
какво те се направи за зае
мането или даване на пенсий 
ако емигрантът е решил да 
се завърне в отечеството си. 
Несъмнено всепак ще се по
могне в границите на наши
те възможности той отново 
да създаде свой живот т. е. 
да се заеме на работа. В то 
ва отношение вече съществу 
ва известен опит, а по отно
шение на пенсиите и трудо
вия стаж биха се приложили

нашите законопредписания 
за социална осигуровка и тн. 
Битно е, че всеки завърнал 
се, става равноправен граж
данин със същите права и за 
дължения, както и другите.

Ония, които желаят да ос
танат в чужбина, а искат Ай 
дойдат на гости при своите 
близки, не трябва да очак
ват никакви нови предписа
ния за това. Достатъчно е да 
поискат виза — и на тях, ка 
то и досега е правено — ще 
се даде възможност да посет 
ят близките си. На диплома- 
тическо-консулннте предста
вителства е наложено да да» 
дат възможност по-просто, 
по-леко и по-бързо регулира
не на въпросите, за които е- 
мигрантите са заинтересува-

творите ония, за които амни 
стаята се отнася.

Поставя се въпроса — ка,- 
кво трябва да направи чо
век, който е в чужбина и же 
лае да възползва амнистия
та? Веднага трябва да подче 
ртаем, че е прието предложе 
нието искането за амнистия 
да се осъществява по служеб 
на длъжност и че инициатор 
за поднасяне е от страна на 
онзи, който е заинтересован. 
Фактически, това значи, че 
заентересуваните трябва да 
поднесат молба до най-близ
кото югославско представи
телство. След събирането на 
нужните сведения представи 
телството издава удостовере 
ние, с което емигрантът сре 
жда отношенията със страна 
та, в която живее или иска 
да се завърне в отечеството. 
Това е всъщност единствено 
възможната постъпка, зашо- 
то всяко лице поотделно ще 
иска амнистия, на която има 
право, ако 
нен престъпник или не е на
правило жестоки углавни де 
ла против народа страната. 
Следователно, това е и отго
вора на една майка: ако ня
кой след бягството си е кле- 
ветничил Югославия, между 
останалото и затова да полу 
чи право на азил — прощава 
му се.

Дали амнистията важи и за

Решението на Съюзната на 
родна скупщина да се амни
стират над сто и петдесет хи 
ляди души в чужбина и хиля 
да в страната, намери широк 
отзвук и понататък е тема 
на разговори. В чужбина о- 
тидоха много писма, в които 
роднините осведомяват близ 
ките си за това събитие. Съ 
щевременО се поставяват 
много въпроси, което потвър 
ждава интереса за тази ва
жна крачка, за която в Съю 
зната народна скупщина бе-' 
че закона _за амнистията ще 
да я направи само страна, ко 
ято е осъществила политичес 
ко единство на народа и чие 
то обществено устройство се 
основава върху хуманизма. 
Въпросите, които се постав
ят са различни. Избрахме ня 
колко от тях и ще се опита
ме да дадем отговори на тях, 
въз основа на получените св 
едения и тълкуване на зако-

В края на месец март в Ди на, а след това се изказваха водство на всички масови и 
митровградско се проведоха гражданите. На повечето съ политически организации са 
събрания на избирателите и брания гражданите се съгла също така взели мерки за у 
конференции на ССРН, на снха с проектоплана, но в ня частие при изпълнение на 
които се разгледа Ооществе- кои села бяха дадени нови плана. Комитета на Народна 
ния план за 1962 година. Всн предложения. Централен въп та младеж предлага да се 
чки събрания бяха масовно рос беше участието на гра- сформират специални брига- 
посстсни. Участието на граж- ждани в изпълнението на ди за работа на пътя Дими- 
даните в разискванието, съ- плана. Организациите на СС Митровгоад—Сенокос. Венч
ан5 такт беше голямо. На вси РН са предприели конкретни ни съвети при общината са 
чки събранпя и конфеернции мерки за изработка на свои разгледали плана и са дали 
се изнесоха доклади по пла- планове!. Общинските ръко- свои предложения.

Събрание на избирашелише в Димитровград
На 23 март т. г. в Димитро 

вград се проведе събрание 
на избирателите. В големия са 
аон Културния дом бяха зае
ти всички места._ Интересът 
на гражданите за Обществе
ния план беше голям. Събра
нието откри председателя 
на общината Стоян Наков. 
След избиране на делови пре 
зидиум думата взе Димитър 
Манов който говори по прое

ни настоящия план превзима 
още по-голями задачи за сто
панското развитие на общи
ната.

с изграждане на същото. А в 
плана за електрификация на 
общината предвижда се през 
тая година електрифициране 
на района Забърдие. Местно 
то население е приело 
тоя план и вече започва ко
нкретна акция за изпълнение 
на плана.
. След обстойна дискусия по 
проект оп лана събра 
ние на избирателите реши 
Народният отбор на община 
та ще закаже още едно съ
брание на' избирателите през 
месец април за да може да 
се разгледат някои проблеми 
из областта на комуналното 
строителство и търговията в 
града.

1962 — решаваща година за 
изпълнение на Петгодишния 

план на.
Едни от най-честите въпро 

си е, кога амнистията ще вле 
зе в сила. Ако предположим, 
че закона за амнестията ще 
бъде обнародван в Службе- 
ния лист на ФНРЮ от 22 ма
рт, амнистията би влезла в 
сила след осем дни, което 
значи, към края на месец 
март. Известно е, че са пре- 
приети мерки щом закона вл 
езе в сила да се пуснат от за

не е голям вое-
Говорейки за развитието 

на народното стопанство пр 
ез настоящата година, друга

Г-5

Шести конгрес на Народната младеж на Сърбия

Младежта е активен фактор във 

всички обеществени процеси
ВНИ.

На Ковгреса ирисъствураха другарят Йсван Веселинов, Милош Минич. 
Душан Петровач, Драги Стаменковвч, Мяка Трипало и други видни 

обществено-политически дейци
‘вана младеж, което е в уни 
сон с усилията за подобрени 
ето на учебното дело у нас.

В периода измежду У-тия и 
1Ути конгрес от редовете па 
Народната младеж на Сър
бия са завършили 20.000 ин
женери, лекари, професори, 
икономисти и други специа
листи; 45.000 квалифицирани 
работници (само от стопан
ските училища и. училищата 
с практическо обучение) ка
кто и хиляди други културни 
и обществени работници.

Над 120.000 младежи и де
войки са взели участие, при 
построяването на големи сто 
пански обекта, чиято стойно
ст възлиза на над две мили 
арда динара. В органите на 
общественото самоуправле
ние са застъпени над 110.000 
младежи и девойки. За чети 
ри години в редовете на Съю 
за на югославските комунис 
ти са приети около 130.678 ду 
ши, а в стопанството са вк
лючени иад 300.000 младежи 
и девойки и пр.

В съюзната акция, на авто 
магистралата „Братство—ели 
нство” са взели участие 80.000 
младежи и девойки от Наро 
дпа република Сърбия, а на

Преди всичко това са: прг| 
вото на постоянен паспорт, 
на посещение на страната И 
всичко онова, което се дава 
на граждани, които жнвея-р 
в чужбина. Това значи, че а 
мнистаята дава възможност* 
на всички, за които се отнас 
я да посещават Югославия 
без да се страхуват от подла 
гане на отговорност за напра 
вените углавни дела.

републиканските акции—над 
42.000. Над 4,500.000 младе 
жи и девойки са взели учас
тие в локалните акции.

Конгресът на Народната 
младеж от Сърбия постави 
нови задачи пред младежта.

На 30 март в Белград запо 
чна V 1-тия конгрес на Народ 
ната младеж на Сърбия. Над 
800 представители на младе
жките активи от Народна Ре 
публика Сърбия се събраха 
в залата на Коларчевия наро 
ден университет на общ мла 
дежкп договор за досегашна 
та работа и предстоящите за 
дачи на младежта.
Първият ден от работата на 

Конгреса протече при твърде 
жива и интересна активност" 
па делегатите, а участие в ра 
ботата му взеха другарят 
йован Веселинов, секретар 
на Централния комитет на ко 
мунистите на Сърбия, прелее 
дателят на Изпълни гелиия 
съвет другаря Милош Мп- 
нич, председателят на Глав 
ния отбор на ССРН другаря 
Душан Петпович. поедссдате 
лят на Републиканския отбор 
на синдикатите другаря Дра 
ги Стаменкошгч, председател 
я на Централния комитет на 
Народната млалеж и» Югос 
лавия. другаря Мика Тшптя- 
ло. представители н-> ненгра 
лните комитети ня Народна
та млалеж от останалите ре
публики и лруги о^шестено 
-политически оргапиз-ори.

Учяс.тпувашите п работата 
на Конгреса отправиха пис
мо ло президента на Репуб
ликата другаря Иоспп Броз 
Т"Т>.

РеФепат за общестеанрто 
положение ня млелите ч за 
задачите на Народната мла
леж поднесе председателят 
Централния комитет па На
родната младеж Перо Джо- 
кович.

В гноя локлал. лшпапя ТТе 
ро Ажокович подчерта пто 
мното ангажиране ия Нянол 
ната млалеж в соииялиетнна 
гкото строителство у нас. Ия 
родната младеж се е еЛутми 
рала като активен Ляктор 
пъп всички обществени про
мени. включвайки се в пентъ 
ра на всички събития в па
шата страна.

Ше се посветя по-голямо впи
маиие за образованието 

яа младите...

Младите работници по Фаб 
пики и предприятия винаги 
ся били в първите редове в 
борбата за модернизиране на 
производството и по-гол яма 
производителност на труда, 
се казва в доклада. В бъде
ше 1ЦС се ДЪРЖИ ОМ'С по-голя 
ма сметка за обучението я 
професионалното, излитане 
па младежите. Все по-ря-утло 
странеиата училшна мпежа 
дава нови генерации образо

На 7 април заседава Съюзна
та народна скупщина

гледан докладът на Съюзния 
изпълнителен съвет.

Първите заседания. — На 
втори април ще се състои за 
седание на Отбора за работа 
п социална осигуровка на 
Вечето на производителите 
и Отборът , за социална поли
тика и народно здраве при 
Съюзното вече. Те ще разгле 
дат части из доклада, на Съ
юзното изпълнително вече, 
които се отнасят до здравст- 
вено-социалната политика — 
социални грижи, соци/.на 
защита, народно здраве и др 
уш, а също така и за работа 
та на органите, които се за
нимават с тези въпроси.

Отборът за реорганизация 
на властта и управлението 
на Съюзното вече, чието за
седание е заказано за 4 ап
рил, също така ще разгледа 
доклада на Съюзния изпъл
нителен съвет, относно ония 
глави за обществено-полити
ческите отношения и самоу
правление, вътрешна политн 
ка и народна отбрана.

Частите от доклада, които 
се отнасят към стопанската 
политика, ше бъдат на дне
вен ред на заседанията на от 
борите за стопанство, иа две 
те вечета, които са заказани 
за 5 април. , ■„

Същия ден ше заседава и 
Отбора за просвета при Съю 
зното вече. Народните пред
ставители. от този отбор ще 
разгледат въпроси ш просве 

културата,, науката и 
физическата култура,, .

На, 6( [ април, (ще,, ] засвАЗШ^т 
три отбора. Частите на Сюз- 
нияI изпълнителен съвет — 
за международното положее- 
ние, и външнополитическа а-

ше

дателните отбори на двете 
"камари ще развеждат части 
Шт Аогелпда) които^се отнасят 
към организацията и-работа 
'та ;'йа Съюзния изпълнителен 
;'$ъвеГ М"йаб^гата на' самоуп- 
'рНвАеЖте органи;’ които ра
ботят окЬХЬ1 подготовката на 
законните предписания.

Председателят на Съюз
ната народна скупщина Пе
тър Стамболич заказа обшо 
заседание на Съюзното вече 
и Вечето на производителите 
на Съюзната народна скуп
щина за 7 април в 10 часа. 
На съвместното заседание 
ще бъде разгледан докладът 
на Съюзното изпълнително 
вече за 1961 година.

Освен това, очаква се, че 
Скупщината ще бъде освело 
мена и за работата около из 
готвянето на новата констн 
туция. Преди започване на 
заседанието на Скушшшата, 
ше се състоят девет заседа
ния на отборите при Скупши 
ната ма които ще бъде раз-

Народния отбор на общината в Димитровград
ря Манов каза, че тая година 
е решаваща за изпълнение 
на Петгодишния стопански 
план за развитие на стопан
ството в Димитровградско 
до 1965 година. В тоя план са 
набелязани такива мероприя 
тая, които през идните годи 
ни вече активно ще участву
ват в стопанството. Плана по 
ставя увеличение на стопан
ското производство, по-голе- 
ми инвестациони влагания и 
увеличение на работниците 
в индустрията. Той каза, че 
са направени всички пригото
вления за изпълнение на пла 
на, на който съвокугшия об 
ществен продукт по отноше 
ние на 1961 година изнася 
три милиона и 600 милиона 
динара.

Ще нарасне и националния 
доход от 50.000 динара на 
77.000 динара по глава на е- 
дин жител.

кта за обществения план. 
Той изтъкна, че Обществени 
ят план за тая година предви 

важни задачи в област-жда
та на стопанския развой на 
общината. Това идва оттам, 
и през изтеклите години са 
постигната големи резултати 
ростигнати големи резултати, 
в структурата на стопанство 
то. От слаборазвита обшина 
със слабооазвито земеделие и 
животновъдство днес в обши 
ната главно място заема ин
дустрията, като с тоя план тя 
ще надмине земедлекото про
нзводегво.

След това докладчикът каза, 
че главни причини за неиз
пълнение на план през ми
налата година са ненавреме 
но пускане в експлоатация из 
градените обекти и големи
те трудности при изпълнение 
на плана в селското стопанс 
тво поради сушата. Само за
това планът е изпълнен с 
82%. Въпреки това земедел
ските кооперации са напра
вили доста за увеличение на 
приноси при такива труднос 
ти приноса в социалистичес 
кия сектор е бил 4000 кгр. 
по хектар. В останалите отра 
еди на народното стопанство 
също така са вложени мак
симум усилия .за подобрение 
на стопанството. По тоя на-

Кротки стопански новини
речените Бнтолскн езера, се 
га се сеят различни селско
стопански култури.

До края на 1962 година в 
Пелагомия ще бълат мелио- 
рнрани около 65.000 хектара. 
Мелиорацията на тези пло
щи ще има голямо значение 
за селското стопанство на 
НР Македония.

ПеШ иьши иовече 
боксит

Нужни са по-голями усилия 
I за изпълнение на 

плана
' Изследователите от Геоло 

гическия институт в Загреб 
открили в Обреиовац голямо 
количество залежи от висо
кокачествен боксит. Сле\ пъ 
рвата анализа е установено, 
че експлоатацията на настоя 
щата мина (30.000 тона годи 
шно) може за късо време и 
с незначителни вложения да 
се увеличи пет пъти повече.

40 хиляади хектара 
нави, обработваеми 

Площи

След като направи сравно 
ние с плана от 1961 голина, 
докладчикът запозна избира 
телите с начина на и.зпълне 
ние на същия. Той каза, че 
през настоящата година са 
нужни потолеми усилия на 
всички трудови хора от Ди
митровградско за изпълне
ние на плана. През тая голи 

бъдат приети оше 150

В склоновете на Пла
нина Проклетиячин националния доход е дос 

тигнал до 50.000 динара на е- 
дин жител. Числото на работ 
яиците от 780 е пораснало на 
1.124, Единствена по-важна 
задача с която трябва ла раз 
решат всички стопански пре 
дприятия е борба за повнше 
ние на продуктивността на 
труда.

Примерът с инвестициите 
също така говори за ръста 
на народното стопанство. Пр 
ез 1957, 1958 и 1959 година бя 
ха инвестирани 116 милиона 
динара, а през 1960-61 година 
484 милиона динара. С това 
се построи гумарата, урежда 
ие на фабриката, реконструк 
ция на „Циле" и др. предпри, 
ятяя. Въз основа иа такива 
успехи през изминалите годя

тата.на ше
работника, и ше се увеличи 
продуктивноста на труда с 74 
наето повече от 1961 година. 
За културно-битовото равни
ще се предвиждат съшо така 
големи вложения. В Димит
ровград се предвижда довър 
шване на започната жилшпа 
и оше шест такива ше бъдат 
построени. Спорел плама, ше 
се започне със строене на 
Дом на народното здраве. 
В Димитровград ще се строи 
сграда за основно училище. 
Поез тая година се предвиж 
да трасиране на терена, под 
готовка на плана и други по 
дготовкя за да може през яд 
вашата година да се започне

В Прищинска околия, в ск 
лоновете на Проклетия, гео 
лозите откриха първокачест 
вен мрамор, чиято стойност 
е непропеиима. Открити са 
около 6,5 милиона кубически 
метра редки видове скъпопс 
нен камък „габро", „бпеч пу 
говски" и многотърсения че- и 
рен мрамор. Един кубически> 
метър обработен мпамоп се" 
продава по 400.000 динара'. 
Чрез експлоатацията но те,-у< ^ 
залежи в Проклетия, нашето . 
стопанство ще получи "йякол1 ‘ 
ко стотини милиарди' 'диш^ "

Изминаха повече од 13 го 
Д1ши откакто започна мелиор 
ацията на най-голямата мяке 
донска равнина—Пелагония. 
Улегулираио е коритото на по 
ка Черна и на някои други 
по-малки реки п дължина от 
58 километра. Досега са ме- 
лиолирани над 40.000 хекта 
ра площ, с което са подуче 
ни нови пространства плоло 
родна земя. Там, където до 
скоро се простираха така на ра.
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БРАТСТВО4

КАКВО КРИТИКУВАТ ГРАЖДАНИТЕ ИЗ НАШЕТО БЛИЗКО МИНАЛО

Шесниестогодишен портизанГолям интерес но гражданите за разрешава
нето на комуналните проблеми в Димитровград

Когато през пролетта на 1944 година поради зачести- 
лнте бомбардировки Димитровградската гимназия прик- 

учебната година много по-рано, между останалите 
ученици Димитровград напусна и малкия чстворокласник 
Рангел Жслясков Николов и отпътува в родното си село 
Каменица. По това време във Висок започна да се прика
зва за акциите па партизаните в съседните села. Всяка 
сутрин пристигаха нови вести за успехите на партизани
те, а в селата на Горния Висок азпочнаха да се правят 
организационни приготовления за създаване па апртизан- 
ски отряд. В някои села тая работа подеха група ученици 
напуснали гимназията във Димитровград. Такава група 
работете и в Каменица. и

Рангел Николов имаше тогава само петнадесет годи- 
Той бе приет в групата. Няколко пъти отиваше на 

свързка с партизаните, отнасяше санитарен материял и 
храна в отряда. През това време той често пъти поставя 
ше въпрос на другарите, кога ще стане партизан. Той не 
схващаше защо се отлага при съединяването на ученическа 
та група от Каменица към партизански отряд.

' Вечерта па 12 гаии 1944 година група партизани посе
тиха Каменица. И тая вечер се дадоха нови директиви 
на групата за работа всред народа и подготовка за съз 
даване на нови групи във височките села. Рангел не се 
съгласи с това предложение и когато партизаните напус
наха селото той тръгна с тях. На следвандая ден не само 
в Каменица, но и във съседните села се приказваше за 
идването на партизаните в салото и за присъединението 
на Рашко към отряда/ Плашейки се от провал същия ден 
се присъединиха към отряда още няколко ученика от Ка
меница и Димитровград. Поради тая „непослушност” на 
Рашко Димитровградският отряд се увеличи значително 
и започна по сериозни акции по всички височки села.

Вт^ отряда Рангел Николов прояви всички свойства 
нужни на партизанина. Той издържаше всички маршове 
на отряда и взе учасатие във акциите на отряда във Фер 
динанлско.

лючи

латаСсебпшизТп д“м^рателите- кото се състояха мина- 
,,, сеАмица в Димитровградско по въпроса за обшестп^
ТнЙ1К *?№ V граждРаиптеаза решавВа

на на събтинетп ’• 0собе1Ю голямо разискване ста- 
па на сьораипето ма избирателите в Днмптповтал Ху-
оавп предложения се дадоха за бързо решавате У
въпроси в града, а също така остра/критика бе отправена 
ю адрес на комуналното предприятие, търговското поел 

прнятне .. някои служби в Обицнтта зарад? ювестии
дяванетоЯ;.1аградаеНИ ВрЪЗКа С УРсждаието п снаб-

предприятия. Най-голямо число работници 
от село. Предвид па това, 
проблеми около 
храната и др.

И ТАЯ ЗИМА БЕЗ ДЪРВА

Димитровград няма пито с- 
дно предприятие за снабдява
не на града с дърва. През ми 
палите години тоя недостиг 
по-лесно се поднасяше, защо- 
то зимите бяха благи, по пр
ез тая година всички почув 
ствуваха мъки около снабдя
ването с дърва. Затова цени
те на пазаря бяха твърде ви
соки, а дървата недоброкаче 
отвени. През последните дни 
цената на дървата порасна и 
до 7000 динара по един кубн 
чески метър, и гражданите 
бяха принудени да плащат 
дървата по тая цена. защото 
друг изход нямаше. Предлага 
се от страна на гражданите 
да се създаде едно предприя 
тне за снабдяване на града 
с огрев или това задълже
ние да вземе върху себе си 
-кооперацията „Нишава" или 
търговското предприятие „7 
юли”.

През последните години про 
давницата за мляко не може 
да задоволи нуждите на гра 
ждамите. Поради това хора
та са принудени с часове да 
чакат в продавницата за да 
получат един литър мляко. 
„Когато се наблюдава от стр 
ами хората ще помислят, че 
млякото е пол купон” — пра 
вилно забеляза един избира
тел па събранието на избира 
телите.

★
ф Градските улици 

без осветление
ф Предприятията 

без пътшца
ф За едни лвтьр 

мляко се чака с ча
сове.

ле

ма никои

ни.

зиа

са пристигнали 
в града се появяват невестин 

квартирния въпрос, снабдяването,
ОТНОВО ДИСКУСИИ ЗА 

ВОДА★пре-

п поправка на улиците и пъ 
тшцата към предприятията. Въпросът за снабдяването 

на града с водаютиово става 
актуален. Според изказвания 
па избирателите през летни
те месеци тралът ше остане 
пак без вода, защото капаци 
■гета па помпата е малък, а 
харченето на водата голямо. 
През последните години, сл
ед изграждането паводопрово 
да голямо число улици полу
чили вода, а също така чае
ни домакинства имат вода 
по дворовете и къщите. Же
ланието да се получи вода в 
къщите е голямо. От Строше 
ма чешма искат водоводиата 
мрежа да се прошири и в то 
я дял на града, защото на хо 
рата е твърде далече да се 
снабдяват от една чешма. О- 
баче, искането на строшено 
чешмейци няма дад бъде за
доволено, защото и при това 
положение ще се почуетвува 
недостиг на вода.

Още много въпроси бяха 
поставени от страна на изби
рателите. Чистотата на гра
да, квартирния въпрос, изгра 
ждането да фурната, за пазе 
не на новите квартири, за ку 
лтурння живот, за канализа
цията и др.
Димитровград нараства по а 

лгебрическа прогресия, а не
говите проблеми по геометри 
ческа.

стана още по актуален след 
изграждане на новите работ
ни просторни на предприятн 
ята в града. По тоя начин ни 
то едно предприятие няма до 
бър път. Предприятието „Ме 
ханнк” е нипристъпно, а още 
по турдно е да сс стигне с 
коли до новите помещения

„ЦИЛЕ” ИЗНАСЯ МЕБЕЛИ, 
А „7 ЮЛИ” ГИ КУПУВА 

ОТ СЛОВЕНИЯ

По адрес иа търговското 
предприятие „7 юли” избира 
телите също така отправиха 
остра критика. Предприятие
то няма в своите магазини 
всички артикули които се • 
произвеждат в машата стра
на. Даже м такива артикули, 
конто се произвеждат в гра 
да пе могат да се намерят в 
пподавшщнте. Някои хора се 
обръщат директно до фабри
ката за чизмпцн. Въпреки нс 
капето ма фабриката да про 
даде такива чизмици на тър 
говското предприятие същи
те ие .могат да се намерят в 
града.

Още по-пнтересеп е случая 
с продажба ма мебели и по 
къщиина. Ако „Циле” е ве
че известно с произвеждане 
на хубави и доброкачествени 
мебели, конто се търсят в стр 
аната, местното търговско

Един деи, когато отрядът бе на почивка над село Се
нокос във местността Изворище и когато всички спокой
но почиваха, се чу пушчен изстрел. Всички станаха и хва 
наха оръжието. Само Рашко спокойно седеше, държейки 
малката талианка. Завчас на всички бе ясно. Чистейки 
пушката Рашко по невнимание гърмна и се нарани в 
десния крак. Това нещастие болно приеха всички негови 
другари. Командирът на отряда го запита:

— Рашко, какво направи?...
— Нищо, съжалявам, че си скъсах новите чорапи...
Един ден преди това Рашко бе отивал в Каменица 

при своите и бе взел нови чорапи. За тая 
много се приказваше и след освобождението, но нараня
ването много значеше за малкия Рашко и отряда. Той не- 
можеше да върви с отряда, нито пък отрядът имаше въз 
можност да го

негова шега

ДО КОГА САМО БУРЕК?
остави при някой ятак до оздрав

яването му, защото по това време започнаха сериозни ак 
ции за унищожение на партизаните във Висок. И когато 
отрядът бе принуден да напусне Висок, Рашко бе оста
вен над село Сенокос в партизанската „болница". При 
него бяха оставени двама партизани да го снабдяват с 
храна и превързват раната. Когато войската идваше в 
Стара Планина, те го скриваха в една малка пещера. По - 
това време при Рашко бяха оставени още няколко болни
те пристигна и една лекарка от Фердинанд която оказа 
нужната помощ на болните и очисти раната на Рангел.

След освобожденитето Рангел Николов завърши пе
дагогическо училище и стана учител. Учителствува в 
Сенокос, селото което му оказа помощ, когато бе ранен. 
След това службува в околността на Лесковец.

Заболял от туберкулоза той почина на 19 януари 1953 
година.

Градът има само една про- 
давница, където може да се 
закусва. Обаче това нито е 
достатъчно, нито продавнпца 
та отговаря на хигиенически 
те изисквания. Някои предла
гат санитарната 
да затвори тази продавница. 
Всяка заран голямо число ра
ботници, които бързат за ра 
бота търсят евтина и разноо 
бразна закуска, но това не 
могат да намерят. За сега за 
закуска може да се намери бу 
рек със сирене и нищо дру
го. И по-рано бяха давани по 
едложения в града да се от 
вори една менза. В това нап
равление се разисква и на 
годишното събрание на син
диката. Бяха създадени и ко
мисии. Опитът да се открие 
такава менза при гостилни- 
чарското предприятие „Бал
кан" остана безуспешен.^ А 
гражданите искат разнообра 
зиа храна и при това по кул
турна услуга и хигиенически 
помещения.

Недалеч оШ модерни

те жилища се среща и 
Шокира неща.инспекция

предприятие продава мебели 
само от Словения. Разбира 
се. че такава търговия е са 
мо на ущърб на купувачите, 
конто плащат много по скъ
по за тия мебели. Директорът 
на „Циле” казва, че през ми 
налнте години 
са купували директно в пред 
приятието стоки и то на сме 
тка за „7 юли”. Гражданите 
от Димитровград и днес се 
интересуват за мебелите на 
„Циле”, но не могат да ги ку 
пят, тъй като „Циле” не про 
дава на дребно. Има предло
жение, щом като „7 юли” не 
иска да купува стоки от „Ци 
ле”, същото да отвори своя 
продавница в града.

Снабдяването на граждани 
те с мляко и млечни произве 
дения също така е проблем.

на фабриката за гумени пзде 
лия. Коларите се оплакват, 
че не могат да минават с до 
бре натоварени коли и по то 
я начин превоза значително 
поскъпва

Известни улици остават не 
довършени ако предТг няко
лко години бе започната ак
ция за тяхното довършване. 
Такъв е случая с улицата 
към болницата, пътя към кла 
цицата. Тези дни хората бя
ха свидетели на нежелател
ни случки към кланицата. 
При превоза на агнетата гол 
емите камиоин-хладилници е 
два минаваха из тясното со- 
каче, а често пъти хората по 
дпомагаха на шофьрите да 
минат тесния път над реката. 
Изб1грателите искат веднага 
да се започне с изграждане

Б. Б. Николовгражданите

Пред фестивала на българското иационалио малцинство

Приготовленията продължават
Подготовките за тазгодиш

ния фестивал на българско
то национално малцинство 
от Димитровградско вече за 
почнаха. Специално образува 
иияГ отбор от страна на общи 
нския отбор изработи програ 
ма за централната среща в 
Димитровград и за срещите 
между селата и районите.

Този план бе обсъден 
отдавна състоялите 
щання но районите, 
взеха участнечленое

на не ражнения. За 
се каже, че в тази област се 
закъ снява и ако не се предп 
риемат по-енергични мерки 
от страна на отбора за орга 
низиране на фестивала ще 
дойде до повтаряне 
жненията.'

това може дасе съве- 
на които 
на нзпъ 

лнителния отбор на общинс
кия отбор на ССРНЛОШИТЕ ПЪТИЩА ПОСКЪ

ПВАТ ПРЕВОЗА и на ку
лтурно-просветната общност 
Навсякъде с особена готов
ност е прието да се устроят 
срещи между отделни села с 
добре подготвени програми, 
докато за срещите между ра 
йоните, конто бяха прдЬиде- 
нн, се счита, че е трудно ла
заниагРЕШЯТ' П0иеже са саър 
зани с големи материални

на упра-
Изграждапето на улиците о- 

става и по-нататък открит 
проблем за града. Тоя въпрос Няколко села вече израбо

тили свои програми и ги пре 
дложили на отбора за орга
низиране на фестивала. В 
тях има и номера, които би
ли пропуснати от страна иа 
онези, които изработвали гтр 
ограмата, какъвто е случаят 
с Поганово което предложи 
ло участието и на стрелците. 
Покрай това .Поганово пред
ложило твърде разнообраз
на програма — песни, народ 
ни хора, пиеса, спортни упра 
жнения и пр. Програми 
зработнли и селата Бребевни 
па, Гоиндол, Долна Невля, 
1 радини, в 
много са застъпейи 
те песни, хора, 
на мелодии на

АКТУДАНО

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ разходи.
,,„Н;а съвещанията в Смилов- 
ТпъпЛ?епЩа- Аолна Невля,
во л-°АОро"ц" н Погано 
°„Са Обсъдени ВСИЧКИ въп

роси за културната и физку
тЖ™ Част от пРОгра?аУ
стгаИо? ?'аТа 6 “еобходимо- 
стта от по-голям избор
пиеси и да се намерят разиа- 
ботки на нови спортни чпоа 
жнения. Затова отборъЛТо 
рганизнране на фестивал?
предприел събрание ™,?

с“ ог УЩ1Лпщнитс Ии 
тск17зя лЧ1НТаЛИЩа и бнблио
НЯ А направи промяна 
•а репертоара по районите 

и да предложи по голям из 
бор на онези села, коит‘
мепГ°™ ЯТ Пиесн- Така например пиесите, които са поел
ЙОН8?™ В Смилове™!

По-лошо стои рабтата

рГййьено енергична да снабл Л!^- 
риали за разнТобрЙ^ &Те
упражнения р и 
втарят вееч”

а според мерилата предвидени в правилника за разпре
деление на личните доходи.

Тези аванси на стопанската организация сс изплаша от 
осъществения чист приход. Обаче, ако средствата от осъ
ществения чист приход не са достатъчни, (както и средст 
вата от фондовете) нужните средства обезпечава Общин
ския народен обор от средствата за обща резерва 
стопанските оарганнзацни в общината. Всички тези сред
ства се образуват от Доходите, които възлизат на 2-3% от 
осъществения чист приход, намален за износа иа изплате 
ните лични доходи, които обезателно се отделят 
ния фонд на стопанската организация.

Общинският народен отбор обезпечава тези средства 
до ниво, което е равно на най-малко от съвокупния из
нос гарантирани лични доходи на работниците, чиятр висо 
чина поставя Съюзния изпълнителен съвет. Според това 
Съюзния изпълнителен съвет, определя се сума от която 
не може да бъде по-малък минималния личен доход на ра 
ботннка.

Износът на гарантирания личен доход, който принад
лежи на работника се изчислява въз основа износа на 
гарантираните лични доходи, предписани за групата към' 
която принадлежи стопанската организация, и въз основа 
на времето, което работникът е провел на работа в пери 
ода за който се върши разпределение на чистия приход 
затова, защото като време проведено на работата се взе
мат и прилагат предписания за трудовите отношения в 
стопанските организации.

Чистият' доход, който работника осъществява 
резултат от своето залагане в стопанската организация 
се разпределя на лични доходи и иа фондове. 
Личният доход на един работник представлява неговия 
принос към средствата, конто стопанската организация 
отделя от чистите добиви за личните доходи, а тяхната ви 
сочина зависи от резултатите, които работника осъществи 
на работното място, от резултатие на тази стопанска еди
ница в която той работи и, в известни случаи, от резул
татите на стопанисване на целата стопанска организация.

Височината на участието иа работника в разпределе 
нието на средствата за лични доходи, се утвърждава спо 
ред мерките, които стопанската организация предварител 
но определя, според правилника за разпределението на ли 
чнйте доходи.

Като основа за разпределение на средствата за лични 
доходи на поотделените работници служи личния ефект 
на всеки работник измерен количествено, качествено, сне. 
стяване на материал и други разходи взимайки П°А 
ннето усложеността и тежестта на работата, отговорно
стта и условията при които работи, и други елементи, 
пто допринасят зо по-правилното разпределение на дохо- 
.дите според резултатите от работата.

Работникът има право да бъде запознат с основите и 
мепките според които се установява височината на него
вия ефект в разпределението на средствата за лични дохо 
ли а ако това категорично търси, трябва да му се издаде 
и тесмено разрешение за тези основи и мерки.

В течение на деловата година, височината на възна- 
гпажленнята е временна, понеже разпределението на чис- 
гражАИШнта у ^1ГЧНН приходи, н на фондове (делови

Резервен фонд и фонд за индивидуално потребле- -фонд, резервен Ф на ^ иа СТОПанската организация

=ГоТ резултати,

като

са II
наиа

които особено 
народни 

изпълнение 
народни инст 

рументи.а след това и спорт 
ни упражнения, изпълнявани 
от учащата се и 
деж.

в резерв-
I

селска мла-

В Досегашните подготовки 
нап-добре напредват районн
ия “?°ъРАИе, Поганово, Дол- 
ЯЯк евля И Димитровград. А 
работата в районите Висок 

1 рънско Одоровци е недо
статъчна, защото не се пред 

риемат конкретни и сериоз 
ни акции. _

в нима

в

Организациите на Социали 
етическия съюз и Народната 
младеж би трябвало да се по 
грижат подготовките 
къде да вървят 
темп. за да се постигнат по
добри успехи на срещите ме
жду селата и на централни
ят фестивал в Димитровград-

М. П.

Средствата, които са нужни за изплащане на гаранти 
раните лични доходи изплаща банката, и то без решение 
на Общинския народен отбор, а банката го изплаща ведна 
га и за същото осведомява в същия миг. Общинският на
роден отбор.
К/А I— .3—..

с ма навея- 
с един общ

нови за да не се по-
приказаните

Радмило Николовче
уп-



врхтетво »5

т РАБОТАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ■—"ч

ВИСОК БЕЗ ЛЕКАР

ЗА ПО-САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА НА ПО- 

ДРУЖНИЦИТЕ В ТЛЪМИНСКИ РАЙОН Кой трябва да разреши 

тоя въйрос?За работата на Социалисти 
ческия съюз в района на До 
лно Тлъмино, Босилеградско, 
са характеристични три явло 
пия: местната организация 
настоява работата равномер 
но да се развива навсякъде; 
някои подружници на ССРН 
постигат завидни успехи, а в 
други не се знае дори и кои 
хора са в ръководствата; а 
повечето от секциите все о- 
ще не могат да намерят съ
щинско съдържание за рабо 
та, или съществуват само на 
хартия.

С оглед на известната от- 
далечност на селата едно от 
друго, от една страна, и отда 
леченосгта от селището на ме 
стната организация, от дру
га страна, често пъти подру 
жниците се намират в поло
жение, което изисква само- 
инициатива в работата. Оба
че за подружниците в селата 
Жерав ино, Назърица, за две 
те подружници в Горно Тлъ 
мнно — Център и Баратарци 
и Карамашща не може да се 
каже, че съществува някаква 
дейност. В Жерав ино по ед; 
но време не се знаело кои хо 
ра са в ръководството на по 
дружницата, а в Назърица 
знаят кои- са в ръководство
то, но те чакат други да им 
свършат работата.

Слабостите на подружници 
те се виждат н от несъбрания 
членски внос в ловечето ор
ганизации. Така например по 
дружницата в село Жерави- 
но, спрямо броя на членове
те е трябвало да събере 8.400 
динара членски внос, а съ&- 
рала е едва 148 динара, Назъ 
рица от 32.340 динара събра 
ла 600 динара. Караманица 
от 29.400 динара събрала 
9.906 динара; Горно Тлъмино 
— Баратарци от 27.300 събра 
ли 4.410 динара. Център от 
41.790 дин. събрали 4.830 ди
нара: Ярешник от 23.730 дина 
ра събрали 6.165.

По отношение на членския 
внос имат слабости и подру 
жниците отличаващи се с до 
бра и плодотворна работа. 
Подружницата в Долно Тлъ 
мино от 43.680 динара е съб 
рала 41.230, Бистър от 34.230 
динара е събрала 23.319, Го- 
леш от 10.500 събрала 9.188 
динара (най-добра подружни 
ца в събирането на членския

150.000 динара за снабдявине 
на алат.

Докато тези секции, и пок
рай слабостите, постигат из
вестни успехи, то останалите 
три само на хартия съществу 
ват.

Секциите за културно-забавна и 
идейно йолишическа работа имаш 
Положителни везулшаШи.

През зимните дни епидемията на грипа накара много 
хора от Висок в леглото. Пътищата бяха по едно време 
непроходими та хората бяха принудени безнадежно да 
чакат да дойде лекар във Висок. Разговорите около здрав 
иата служба и въпроса около не идването на лекаря на
рочно станаха актуали тези дни, когато пътищата стана
ха отново проходими и джипа от Димитровград започна 
да идва, а пито един лекар от здравната служба не прис
тигна да прегледа болните.

Преди няколко месеца беше установен ред и всяка 
среда по един лекар идваше от Димитровград за да пре
глежда хората от целия Висок. Това беше огромно облек 
чеиие за хората. В Каменица се откри и амбулатория с 
малка аптека. Сега хората поставлят въпроса: Защо се
га не идва лекар във Висок когато ни е най-много нужен?

За отговор се обърнахме към управителя на Дома на 
народното здраве от Димитровград другаря Никола Цвет 
ков. Той ни каза:

— Няма никакви причини за неотиването на лекар в 
Каменица, които би могли да се припишат на здравната 
служба. Ние сме допели решение и посещавам всички 
цеитри в общината. Обаче с Каменица е друг случая. Там 
не може да върви нашата линейка. Други кола за превоз 
нямаме. Обърнахме се към общината с молба един ден в 
седмицата да ни дават на разположение джипа за да мо
же да посещавам Висок, но те ни отговориха отрицател
но. Ако се разреши тоя въпрос тогава няма причина Ви- 
сочани да остават без лекар.

Малко чудно-как не може да се освободи общинския 
джип един ден в седмицата, когато се поставля въпроса 
за здравето на хората?

Ц
Трябва да напомня, че ор

ганизацията на Социалисти
ческия съюз в района на До 
лно Тлъмино е предприела 
мерки за по-широко разпро
странение на печата, като на 
стоява по този начин хората 
по-добре и по-точно да бъдат 
осведомени за събитията осо 
бено в нашата околия. В тоя 
смисъл от 1-ви март всяка по 
дружница задължително ще 
получава по три екземпляра 
вестник „Братство" и „Слобо 
дна реч" и по един екземпл
яр „Комунист".

внос) и Догашща от 25.410 е 
събрала 14.880 динара.

С плодотворна работа се 
изтъкват подружниците в се 
лата Бистър и Долно Тлъми- 
ио. Подружницата в Бистър 
е постигнала завидни успехи 
в идейно-политическата рабо 
та и културно-забавния 
вот. В това отношение 
зостава и подружницата в 
Долно Тлъмино, само с тая 
разлика, че тук ръководство 
то е по-слабо, а добрата ра 
бота се дължи на предприем 
чивостта на първичната орга 
низация на СКС.

та до покрива. В. Назърица 
сградата е покрита. Спомена 
тата секция се грижи и за за 
лесяването, където особено 
добри резултати постигнаха 
новобразуваните бригади на 
гораните от Бистър — „Вие" 
и от^Долно Тлъмино — „Ру- 
дина". В това отношение не 
изостават -Горно Тлъмино и 
Ярешник. Тя се позаннмал 
и с въпроса за разширяване 
колския път Бистър-Назъри- 
ца, за което кооперацията от 
Долно

жи- 
не и-

Тлъмино отпусна Любомир Станойков

За работата на 
също така не може да се ка 
же, че е на завидно равни
ще, от което прави изключе 
ние секцията за обществено 
-политическа работа с жени
те. Тя наистина се 
в ядро, около което се съби
рат всички другарки, заинте 
ресувани за работата с жени 
те. Подготви три сказки, с ко 
ито обиколи селата Голеш, 
Жерав ино и Горно Тлъ мнно, 
а в най-скоро време ще оби
коли и другите села в райо
на. Някои другарки от секци 
ята отидоха и в Карамашща, 
но поради слабата отговорно 
ст от страна на партийната 
организация и ръководство
то на подружницата, на же
ните не бе обадено на време 
така, че сказката е успя.

Секциите за културно-заба 
вна и идейно-политическа ра
бота имат известни положи
телни резултат, но при тях не 
съществува достатъчно само 
инициатива. Секцията за ко 
мунални впросн, в границите 
на своите възможности, се 
занимава с правилното и ра 
ционално използване на мес 
тното самооблагане. Недовъ
ршените училищни сгради в 
Голеш, Горно Тлъмино — Ба 
ратарска махала и Център— 
са вече завършени, а в Бист 
ър се строи още една учили
щна сграда, която е повдигна

Славинскаша младеж ще 

участвува на фестивала 

в Димитровград

секциите

- *

превърна
Б.Макар и малоброен, акти

вът на Народната младеж 
от село Славния показа при 
.мерна активност в предкон-

лучил признание от Общинс
кия комитет на Народната 
младеж в Пирот и възнагра
ждение в книги, а от местна

УСПЕХИ И СЛАБОСТИ В 

РАБОТАТА НА ЗЕМЕДЕЛ
СКАТА КООПЕРАЦИЯ 

В КЛИСУРА
Неотдавна в земеделската 

кооперация в Клисура се съ
стоя годишна отчетна конфе 
ренция, на която се разгледа 
ха успехите и неуспехите в 
работата _на кооперацията 
през изтеклата година.

Производствената 1961 го 
дина кооперацията е завър
шила с положителен баланс. 
През течение на годината 
много от цеховете па коопе
рацията завършиха годината 
с печалба. Така например ме 
ханизаторският цех е напра
вил оборот от 5,404.430 дина
ра и осъществили чиста пе
чалба от 816,824 динара, а от 
изкупуването на селскостопа 
нски произведения — 699.171 
динара.

Кооперацията е постигнала 
забележителни успехи и в 
мелиорирането на неплодо- 
родни терени и превъртане
то им в сочни пасища. От ск

оро мелиорнраните 35 хекта 
ра площ вече е получена су 
-ма ог 465.903 динара добив. 
Обаче, кооперацията неуспя 
в засява гое на фуражни тр 
еви п местностгд .Градище”.

Кооперацията разполага и 
с овощна градина, която на
последък бе нападната от ра 
злични вредители. Всички за 
боляли дръвчета са изсечени 
и по този начин е спречено 
по-нататъшното разпростра
нение на болестта. Поради о 
страта и продължителна зи 
ма много от овошките са по 
страдали от студовете, обаче 
кооперацията не е предприе 
ла никакви предохранителни 
мерки, за да се избегнат те- ' 
зи материални щети.

В областта на животновъд 
ството са постигнати задово 
лителни резултати. Развъж
дат се породисти свине: „мо- 
равка” вместо старите поро
ди. При едрия добитък все о 

се поддържат старите ра 
си, но наскоро ще се започ
не с отглеждането на монта 
фоиското говедо, което е по
доходно. В Клисурския ра
йон съществуват и реални въ 
зможности за отглеждането 
на пчели. Земеделската ко
операция е увеличила своя 
пчелин от 37 на 47 кошера, а 
през пролетта ще се предпрн 
емат сериозни мероприятия 
за засилване на пчеларство-

Танцовият състав от село Славиня

пресните дни. От последна
та отчетно-изборда конфере
нция, състояла се на 22 ноем 
ври миналата година, се за
почна оживена работа на 
всички полета. Народната 
младеж подготвя подбрани 
програми с които настъпва 
пред своите съселяни. Изпъ
лнението на тези програми 
са наблюдавали около 1000 
жители от Славиня. Иелови- 
ца и Росомач. Пред членове
те на актива са изнасяни ска 
зки на външнополитически 
и стопански телш, на теми 
из здравеопазването и други.

В чест на У1-тия конгрес 
на Народната младеж на На 
родна Република Сърбия мла 
дежта от село Славния още 
повече засили своята актив
ност. Започнаха се системни 
приготовления за Десетия фе 
ставал на българското наци 
онално малцинство в Димит
ровград. Младежта от Слави 
ня ще настъпи с фолклор, на 
родни песни, фарсове и ня
кои други точки на фестива
ла. За постигнатите успехи 
през миналата година младо 
жкият актив от Славиня е по

та организация на ССРН Ви 
сочка Ръжана — топка за во 
лейбол.

Славинската младеж 
търпение очаква тридицио- 
нния фестивал в Димитров
град на който да настъпи с 
най-добрите номера от про
грамата си.

с не-

Слаба активност на младеж
ките организации в клисурски 

район в Босилеградско Д. Костич

Димитровград шс
Лшният период е най-бла

гоприятен за всестрана акта 
вност на младежите, особе
но ' културно-забавна дей
ност. Той дава възможност 
за пълно разгърщане на си
лите и за постигане на значи 
телни успехи.

Обаче, през изтеклия зимен 
период в Клисурския район 
ръководството на младежки
те организации не предприе
ха никакви мерки за раздви 
жване и активизиране на 
младежите.

Нито една от организаци
ите най-напред организацион 
но не е заздравена. Младе
жи, които трябваше да бъ
дат приети в редовете на мл 
адежката организация след 
навършените 15 години, не 
са приети само за това защо 
то ръководствата не са про 
вели нито едно събрание, на 
което да се разисква по тоя 
въпрос. А къде са беседите, 
сказките, информациите, ко 
ито ще осведомяват младе
жите за съвременните съби
тия? Провеждат се 
четно избирателните събра
ния, повечето от които се съ 
стояха без писмени доклади. 
Не е проведено нито едно пр 
едаване за актуелни въпроси 
както от външно политичес
ки характер, така и от въ
трешно-стопански, а пее под 
готовена нито една художес
твено-културна и забавна пр 
ограма.

Членовете единствено бяха 
осведомявани чрез организа 
циите на ССРН и СКЮ.

А съществуват условия. Ед 
на от възможностите е елек 
трифицирането, което усиле 
но се провежда в Клисур
ския район. Със своята акта 
вност мтладежта може да у 
•коря електрифицирането,

което ще открие нови форми 
н начин, на работа.

Обаче, сегашната пасивно
ст на ръководствата трябва 
неотложно да 
Времето минава и по-късно 
когато се поднасят отчетни
те доклади ще трябва да се 
отбележат неуспехите и про 
пуските. Крайно е време да 
се тръгне напред.

ОТКРИТ ШИВАШКИ СЕРВИЗсе отклони.
Нуждите на Димитровград 

от ден на ден нарастват. С р 
ъста на града, нарастват п 
потребите му от най-разлнч- 
ни услуги като 
столарски, ковашки и други. 
Този проблем успешно раз
решиха домсъветите па жи
лищната общност „Напред- 
дък”, като откриха шивашки 
и ковашки сервизи в града. 
Тези сервизи са 
на.алото ма тази година. Ши 
вашкият сервиз е поместен 
в една от сградите, където 
по-раио работеше шивашка
та кооперация „Свобода’.

Работата ма шгшашкня сер 
виз е успешна. От формира
нето си до днес, за повече 
от два месеца, той е напра
вил оборот от 250.000 дина
ра, за разпи услуги па члено 
вете на общежитията и гра
жданството. Шивашкият сер 
виз ушива мъжки и дамски 
костюми по твърде достъп
ни цепи: за мъжки костюм 
—5.500, а за женски — взима 
5.000 динара.

В шивашкия сервиз работ
ят трима майстори-шивачи и 
две жени. От досегашните у- 
слуги на сервиза няма никак 
ви оплакваштя. Това дава на
дежди на младия колектив 
за още по-големи успехи в 
работата занапред.

Разглеждат се възможнос
ти да се открият представи
телства на тези сервиси в 
някои села в Бурела и Висо 
ка защото в много от цент
ралните села на тези райо
ни липсват занаятчийски ра

ботилници, К01ГГ0 биха вър
шили тези услуги, или пък у 
слугите на селските работил 
ннцн са прекалено скъпи.

М. Ан.шивашки.

Сд. Игнятов Слаба активност на 
младежта от Мусул 

Барйе и Гложйе

то.
В работата на земеделска 

та кооперация в Клисура се 
чувствува нужда от стопан
ски специалист, който да на 
пътствува работата и дава ну 
жните съвети на земеделски
те производители.

За тази цел кооперацията 
ще стнпендира един ученик 
в Средното стопанско учили 
ще в Лссковец.

Д. Любата

Формиране на секции 
при организациите на

открити в На 17 март тази година в 
Долна Аюбата се състоя от
четно-изборна конференция 
па местиш комитет на Наро 
диата младеж. Освен делега
тите от младежките актшзи 
от Плоча Мусул, Горна и 
Долна Аюбата и Дукат прн- 
съствуваха и гости от други 
те обществено-политически 
организации.

Доклад за работата на мла 
дежкнте активи през нзтек 
лата година поднесе досега 
шния

ССРН
Неотдавна в Долна Аюбата 

се състоя конференция на ме 
стната организация на Соци 
алистическия съюз. На съща 
та присъствуваха членовете 
на местния отбор, членовете 
на първичната организация, 
орг аиизация и лруш. На кон 
ференцията присъствува и 
председателя на Общинския 
отбор на Социалистическия 
съюз в Босилеград другаря 
Славчо Сотиров. Пред мест
ната организация на ССРН в 
Долна Любата бяха изнесени 
и няколко предавания във 
връзка със стопанския план, 
народната власт и други.

На конференцията бяха ра 
вгледани и някои организа
ционни въпроси на местната 
организация и подружници
те от селата Дукат, Църно- 
щица, Долна Любата и Гло
жйе.

На края на конференцията 
бяха оформени следните сек 
ции: секция за комунални въ 
проси, за школство, секция 
за подобрение на земеделие 
то и горското стопанство и 
секция за трудови акции.

■■

На последното заседание 
на кооперативния, съвет и у- 
правителиия отбор на коопе 
рацнята се разисква и за от 
крнванетб на хлебопекарски 
цех, касапница и образуване 
то на противпожарна служ
ба в Клисура, а също така да 
се обърне по-голямо; внима
ние на домовете на култура
та в този район, защото на 
някои места не се води доста 
тъчно сметка за поддържане 
то им.

Годмшно събранме 
■а Народната младеж 

в Долна Любата
Тези дни в село Долна 

Любата е завършен строеж 
на новото училиещ. Години на 
ред обучението ставаше в не
хигиенични и лоши помеще
ния. През последните някол
ко години трудолюбивите до 
лнолюбатчани чрез местно 
самооблагане построиха ху
бава училищна сграда. В но
вата училищна сграда има 
достатъчно помещения за пр 
овеждане на обучението. То 
разполага с просторни и све 
тли учебни стаи, отделения 
за кабинети и други помеще 
ния необходими за съвремен 
ното обучение.

само от- председател на мест
ния комитет другаря Милан 
Петкович. В доклада той за
сегна положителните и отри 
цателни страни в.работата 
на младежта от този район. 
В доклада беше подчертано, 
че младежките активи в Му 
сул, Барйе и Гложйе са се от 
къспали от останалите акти
ви и не са проявили почти ни 
каква активност. Останалите 
масово-политнческн организа 
ции в тези села не са им ока 
зали почти никаква помощ.

Като иай-активни, 
ни са младежките активи от 
с. Долна Любата и Църнощн 
ца, както и активите от осно 
вийте осмокласни училища в 
Долна п Горна Любата. На 
края бе избран нов местен 
комитет на Народната мла- 

А. Попчев

На същото заседание .беше 
разобличен за неправилно 
отношение към потребители 
те, магазионерът на коопера 
тивната продавшща в с. Кос 
трошевцн. На това заседаниепосоче-
е взето решение и занапред 
да се предприемат най-острн 
мерки против своеволията и 
други отрицателни прояви в 
работата на кооперацията.

А. И. деж Славчо Игнятов



Ь ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНАТА
!Предприятие е мно1о Проблеми

ШШШ&МОЖЕ ЛИ .. УСЛУГА" И ИЗМИ
ЗАДАЧИТЕ. ПОСТЛВЕНИ ОТ 

ИЗБИРАТЕЛИТЕ

/
• • •

Тоя път се намерихме в ка 
нцсларпхш на иредцедажеля 
на нощни ата. Не. ок е. 1шш- 
>кеС1во хора чаках да пъдих 
„цисти.

олюа младеж със сини, 
прозрачни очи. Лек за! ар ир 
Ш1Ш14Ш през /шцею му. 0«- 
начоло стеснително, а сетне 
■ю-свооодно започва:

— /другарИ» председател, аз 
дойдох да търся раоота. Но 
ложеиието ми е такова, че 
не люта да остана ни село.... 
лхивея в къщата на олизки, 
пък и нмотеца не е в състои 
ние да нрсхрииява увеличено 
то семейство.

— XVI, — прекъсна го нрс 
дседателя — твоят случаи ми 
с известен, и момента не сме 
в състояние да ти дадсм ра- 
оста. ч/аорикага още не е «о 
строена н не рацоти с пълен 
капацитет. .та сега сме прие
ли достатъчен орои. в момей 
та разглеждаме възможнос
тта да се приемеш на раоота 
в друго предприятие, погато 
се ний празно место веднага 
ще ти дадем раоота.

На пръв поглед изглежда, 
че младежът няма ни два
десет години. Но сетне каза, 
че е баща на две деца, че е 
от Трънски Одоровци. Наско 
ро се завърнал от армията и 
сега иска да напусне селото.. 
Земята, която имат нее него
ва, а на билизктгге му.. Ь гра 
да бн се захванал на работа 
и бе създал по-добри условия 
за живот. Завършил е само 
четири отделения...

— Най-трудно е с иешколу 
вани, без каквато и да било 
специалност, — продължи пр 
едседателят, — училищната 
им подготовка е незначител- 

Професионалннте зна
ния сведени на минимум. По 
чти без никакви знания се за 
хващат на работа във фабри 
ка или промишлени предпрн 
ятня. Отначало техният труд 
е почти непродуктивен. Но 
нне ги приемаме. Сетне про
веждаме курсове за опозна
ване на работите и специали 
зиране...

Стараем се да влезем в по
ложението им и да удовлет
ворим изискванията им. На-

седателят отговаря, обещава 
навежда примери, с една ду 
ма съветва, упътва...

— Комуната изживява пре
ломен период — объща се. 
Все повече се увеличава броя 
на онези, които напускат се
лото и търсят работа, просто 
имаме прилив от работна ръ 
ка. Нашата промишленост « 
в зачатъка и не сме в състоя 
■те на всички молби да отго 
ворим положително. Но ние 
разрешаваме затрудненията, 
като приемаме само онези, ко 
ито имат най-голяма нужда... 
Обаче наскоро може би са
мите ние ще търсим работна 
ръка. Неуедначеното разви, 
тне на общината в миналите 
години, сега сега се отразява.

Напускаме 
на председателя с убеждение 
то, че наистина се държи 
сметка и че наскоро ще бъде 
разрешено всяко затрудне- 
ние.

расналите нужни ни създа
ват затруднения, но ние ги 
решаваме по тоя начин, че 
приемаме онези, за когото см 
ятаме, че е в най-трудно по
ложение, Наскоро, когато бъ 
де разширена фабриката, за 
гумени изделия няма да има 
ме тези затруднения, но сега 
се опитваме колкото е възмо 
жно по-добре да ги ублажим. 
И до известна степен сме у 
спели...

Някога в Димитровград ед 
ва имаше двеста до триста 
работника. Сега техният бр
ой е над хиляда, но още не 
сме в състояние да приемам 
всички които се явяват...

Значи, остава — обърша сс 
председателя към младежа— 
да почакаме още малко. Пър 
вото открито работно место 
е твое.

Младежът напуска канце
ларията убеден, че след вре 
ме ещ бъде приет на работа.
След него влизат още. Пред-

На последното събрахте на 
избирателите в Димитровг 
рад избирателите поставиха 
някои проблелш във връзка 
с снабдяването, чистотата 
водоснабдяването и други
проблели!. За разрешаването 
на тия задачи по—рано се 
занимаваше 0Н0, обаче от 
май 1959 година бе създадено 
комунално предпритие „Ус
луга, което пое гражата по 
разрешаване на всички кому 
нални проблеми в града. Пре 
дрипятието има 21 работник 3 
служащи и 1 ученик в стопа
нство. Може да се каже, 
че това е предприятие, което 
има най-много проблелш в 
града. То се създаде в моме 
нта когато нуждите на града 
огромно нарастваха и предп
риятието не беше в състоя
ние успешно да решава всич 
кн проблелш.

В разговор с директора на 
предприятието „Услуга" Алс 
ксандар Сливнишки наш съ 
трудник постави въпроса:. 
— Може ли „Услуга" да изпъ 

лни задачите, които постави 
ха избирателите на последно 
то събрание на избиратели-

БаняШа работи еъе загуба 
Водопроводът не може да се Поддържа 
без Помощ
Два рабошника Поддържаш чисшоШа в града
Турската фурна не може да задоволи нуж
дите на ПошребиЛелиШе 
Общинския народният отбор е зайозпаШ 
с Проблемите

л1уиалпата служба бе насоча 
на изключително към наше
то предприятие. Обаче трябва 
да се има предвид, че наше
то предприятие работи от ск 
оро и че е получило в иаслед 
ство проблеми, които с годи
ни не са решавани. За уреж
дането на въпросите е нуж-

канцеларията

НЕОБИКНОВЕН ДОКЛАД 
ДО ОБЩИНАТА

В годишния доклад до об
витата, бяха набелязани ос
новните трудности на „Услу

Стефан Николов

га".
Ето изводи от доклада па 

„Услуга": Димитровград

И тая година агнешкото месо 

се изнася в Италия

те?
БАНЯТА е добре снабдена 

но не е достатъчно използва 
на. Гражданите не ползуват 
банята напълно, затова съща 
та е работила със загуба. 
За да може банята да бъде и

, .»
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В целия район на Димитро 

вградената комуна усилено 
се провежда изкупуването на 
агнета и друг добитък от ча 
стните производители.

Изкупуването се извършва

от селскостопанското сдру
жение за производство, пре
работка и оборот на селско 
стопански продукти. 
Агнешко месо се изнася на па 
зарите в Италия, едър доби
тък за Гърция, а ялови овцн 
и овнове за Либия. По тоя 
начин на производителите е 
дадена възможност да се ос 
вободят от излишека на до
битък. Цената за изкупуване 
то е висока и изгодна за про 
изводителите.

Освен това сдружението 
„Польопромет” се стреми да 
даде възможност на коопера 
цштте да проширят.и увели
чат досегашните капацитети 
за угойване на дребен добит 
ък за есенно изнасяне.

ЖишелиШе от но
вата улица към 
Градини имат во
да но иямаш ули

чно осветление

1уе
яВРУ • • ..Шарената топка ‘ от 

Игор Тортар във Висок
на.

Колективът на Основното 
училище в Каменица се пре 
Дстави тези дни с 
„Шарената топка" от Игор 
Тортар. Пиеската бе изпълне 
на в Каменица и Изатовци, 
а до края на тоя и началото 
на идващи месец ще се изпъ 

села

пиескатазползвана и хигиената в гра
да да бъде на нужната висо
та трябва да се настои и у 
чешщпте от училищата да 
използват същата.

Водопроводът е в очайно 
състояние. Нуждата от вода 
е голяма, а мовшостта е мал 
ка и не задоволява нуждите 
на гражданите и стопански 
те предприятия. Нужно е на
шето предприятие, съвместно 
с Народния отбор на община 
та да предприеме нужните 
мерки за обезпечаване на во 
да. За тая цел трябва да се 
изкопат най-малко още два 
бунара. Също така в града о 
бществените чешми не са ос 
игурани от упропастяваие а 
предприятието няма средства 
за поддържане на същите. По 
тоя въпрос също така е нуж 
но сътрудничество с Народ
ния отбор на общината.

на помощ от Народния отбор 
на общината. С тези пробле 
ми, ние сме запознали и съ- 
отвепште служби на Народ 
пия отбор на обшдшата.

— Аз зная — каза другаря 
Сливнишки — че критиката 
на събранието на избиратели 
те, и без посочване на винов 
ника за това състояние в ко- лнн и във останалите 

на Висока. Сг. Н.

Съвети не лекаря
Модернизирането на кланицата 

в Димитровград
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПА БРЕ

МЕННОСТ
Кланицата в Димитровград, 

която доскоро беше твърде 
примитивно снабдена с ма
шини и други технически ср 
едства, сега се модернизира. 
Същата е преуредеиа и про- 
ширена, така че в момента, 
могат да бъдат поместени а- 
гнета за два фрижидера. Съ 
що са набавени машини за 
надуване и компресор. С това 
производството и начина на 
работа десетократно по-бър
зо и по-евтино се извършава.

Докато надуването преди 
струваше около 12 хиляди за 
определен брой села същата 
работа се извършава за 500 
динара.

Гова показва, че с модерни 
зираието не се печели само 
време, но и средства, с които 
се осъществява по-висока пр одукцня.

ри по сърбохървттске език, 
от областта а обвитите Бо
силеград, Власпнска Округ- 
лица, Владшгчн Хан и Сурду 
лица.

Срещата беше посрещната 
на литературното творчество 
па Иво Аидрич, ллуерат а та 
згодишната Нобелова награ-

при твърде трудни усло
вия понеже жената е загу
била голямо количество 
кръв и били изложена на 
тежкоизлечими инфекции.

Твърде вредни са и раз
ни наларвания и разтривки 
на материцата за да се объ 
рне към лекаря, който ще 
установи да ли става дума 
за бременност или повреда 
на хормоните. Ако лекарят 
е на мнение, че пациентка 
т<а трябва да получи инже
кции, той ще ги предпише 
и без нейното инсистиране. 
Жена, която не желае да 
остане бременна може да 
се обърне, в съгласие със 
своя гинеколог, към коми
сията за прекратяване на 
бременност. Доколкото се е 
обадил на време — през ггь 
рвите три месеца бремен
ност — и има оправдателни 
причини, ще се пристъпи 
към кюретаж, понеже това 
е единствения правилен 
път да се отклони нежела 
ва бременност. Обаче, ако 
имаме пред вид, че без в ред 
но прекъсване на бреяен- 
ност, с помоща на съвещал 
ищата жените трябва да у- 
потребяват контрацептив
ни средства. У нас мога да 
се намерят ефикасни препа 
рати за защита от бремен- 

' (например „Нона-гел” 
— чепчета), които се про
дават В1 апотеките 
получават безплатно ка ле 
карски рецепт.

Употребата на такива ср 
едства дава възможност на 
жената да запази своята Св 
ежест и здраве, защото че 
с^ите абортуси вредят( не 
само на нейния ерданизъм, 
ню и на психическото рано- 
васие.

Много жени вярват, че 
бременоегга може да. се пре 
късне с инжекции или с у- 
потрбата на различни нали 
тки, без интервенцията на 
лекдря. 
се с това, те не се предпаз 
ят н не предприемат основ 
ни предохранителни мерки, 
защото са уверени, че кй- 
ретажа ще се освободят от 
ненужната бремеяосг. Вся
ко средство, което се из
ползва в абортивни цели 
представлява опасност за 
организма на майката.

То довежда да общо раз
стройство, а често и до опа 
сно затровяване. През пър 
вите дни, при отсъствие на 
менструация, лекарите пре 
дписват хормонни инжек
ции. Тези инжекции даващ 
възможност да се установи 
да ли става дума за раз
стройство на менструалния 
цихлус или за бременност. 
При менструално разстрой 
ство. инжекциите най-чес
то предизвикват юьрвоиз- 
лияние; а ако става дума 
аа бременност, те още пове 
че я заздравяват.

Да.

Самоизмамвайки г
Професионално образова

ние на работниците
ПАЗАРЪТ също така е в ло 

шо състояние. Нужно е да се 
определи място за изгражда
не на пазар. Сегашното със 
тояние на пазара въобще но 
отговаря на дневните усло
вия на развитие на града. Съ 
що така нужно е ново реше
ние за В стопанските

дп Д1ПП1Г п ”Ш- 9,амо ,ПР®3 1960 година са минали 50 хиля 
ЖГЙ На с61 иаА 48 хиляди- Само от стопан 
птои) сР, тпттр*' На ®елгРаА (които нямат собствени Це ™:;(ра6о1шщ"на р”'

пазарните такси. Сега 
шиите такси са утвърдени 
преди три години и са много 
низки.

ЧИСТОТАТА в града е на 
твърде шоко равнище. При- 
шшата за това 
тая, че „Услуга" няма нужни 
те съоръжения за поддържа
не на чистотата в град. Нео 
обходимо е да се направят 
кантн за събиране боклук, 
кошнички за отпадъци, коли 
за събиране на боклука, а съ 
що така и уреди за полива
не на улиците с вода".

Сг. Н.състояние е

Грижи за личните 
доходи в „Механик“

възможност С~!Р,Г И курсове на работниците се дава
необходим!пчГпрофешки^аднс^хсоретнчестч “

заха^едаиствено^от училнщатй011,Лз10НаЛНИТе калри 
лни две години слел ,*"^ата и Факултетите. Днес непъл 
та народна скупщина На Резол|°Цията на Съюзна
те кадри, може да се жостатапа“ на проФесионалш- 
предприятията, които сп ’ е не малък броят на
чнлниши центрове Пои пяСВОИ пР°Фесионални У 
чии успешно работятРц ж~СОИ крупин стопански организа 
ботниците се подготовяЛа Цеитри' на крит0 ра
вание. за най-висока степен на образо-

На последното си заседа 
ние, работническия • съвет в 
предприятие „Механик” фор 
мира една колшепя, която иг 
рае все по-значнтелиа роля в 
разпределение на средствата 
както и възнаграждавана ’ 
работниците по 
единици.

Комисията 
работшщн,

Това са проблемите, по ко 
ито бе информиран Общинс
кия отбор още в края на ми
налата година. В Обществеия 
план не са предвидени сред 
ства за разрешаване на тези 
градски проблелш. „Услуга” 
също така пе може със соб 
отвени средства да га разре 
ши. Нужно е тогава на след 
ващото събрание на избира
телите гражданите да се ин
формират по-подробно по те 
зи въпроси.

на
стопански

е съставена от 
които непосред

ствено се намират в произво 
дството, на работните 
Членовете

мия на насадението1Тя<сноасочаТПОСЛеАИИТе Аве пРсброяВа' 
обрдаованиеСдаГ,кадВ^^1Сд а,,га>*иРа'зГ^зоф^сион^юто

то е имало 855 хиляда такива Г°АИИа « стопанегво
та със завършено технгшеекм б°ТД1ИЦИ- Броят на л,ша' 
В тоя период од 191 ня ,,пК ипоАобии училища нарасна 
брой заети в стопанството о^Г^ °баЧе' от целокупния 
мат никакви профос,1о:,ал,,Гквалифж^ЛиИЦа " ЛН6С

неговото предприятиеРда'получиИСТдаа ВеЧе салю на ГОВа
™ нуж'тта професСионадСст Стоп“’ ра^™'‘даоб^е-

Значи, инжекциите кои
то предписват лекарите у- 
яеавяват по-рано да се у- 
знае причината за отсъс
твие на менструация, т при 
това да не дойде до помя
тане, както мислят много 
пациентки. Разни напитки 
(варено вино с канела или 
шаранфил) както и 
медикаменти — например 
хининът, вредят на тргани 
ама и рядко довеждат до 

Ако поради об- 
и настъпи

места, 
на комисията поз 

нават структурата на произ- 
воството по различни отдели 
и според вложените

ност

усилияи труд изказват мнението сн 
за личните доходи на 
работник.

Покрай тази работа, 
сията непосредствено' 
за опознаване новия 
на производство.

или ое
всеки

коми 
влияе 
начин
С. Н.

Запознаване с творе 
чеството на Андрич

Неотдавна в Сурдулица се 
състоя среща на подружница 
та на наставници и професо-

някои

помятане, 
хцото отравяне 
Повреда на бременността и 
абортуса, в най-голям брой 
'случаи пак се пристъпва 
към кюретажа, но тогава 
Интервенцията се върши
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Л0ГАН0В0 ПРЕЗ ТЕЗИ ПРОЛЕТНИ АНИ
През тези пролетни дни 

в Поганово кипи жив об
ществено-политически и кул 
турен живот. Вършат се 
приготовления за пролетната 
сеитба, устройват събрания 
и вечеринки, разисква върху 
програмата с която трябва 
да се настъпи на Десетия фе 
ставал на българското маци 
онално малцинство в Димит
ровград...

Портрети на нашите учени

Жишие обхващащо 

100 сшолешия
Всичко това 

обаче, поставя 
Кога

е за похвала, 
се въпроса: 

пътя из
сока-

година с троим сел 
ски и междуселски пътища, 
а из селото нямаме път... За
що да газим из кални улич- 
ки и сокаци когато Поганов 
ска река е довлекла 
и пясък в изобилие? Нужна 
е инициатива и пътя

рока активност. Устройват 
се шестодневни политически 
информации, които предим
но подготвят членовете на пъ 
рвичната организация на Съ
юза на комунистите. За по
хвала е настоянието тези и- 
нформации да изнасят не са 
мо просветните работници, 
но и останалите членове. Тр 
ябва веднъж да се прекъсне 
с досегашната практика по
литическите 
сказки, беседи и програми 
по случай различни тържес
тва да устройват само прос
ветните работници.

Починът на първичната о- 
рганизацня е за поздравле
ние. Има много работи кои
то се възлагат на просвет
ните работници по селото а 
за изпълнението им могат 
да се ангажират служащите 
в земеделската коперация, в 
местната канцелария, поща
та и другите членове на ггьр 
вичната организация, на Съ 
юза на комунистите и Соци
алистическия съюз. Не мо
жем, а да не отбележим, че 
около подготовката на разни 
тържества се ангажират из 
ключително просветните ра
ботници и Народната мла
деж, докато останалите не 
взимат почти никакво учас
тие...

Покрай политическите ин
формации, на конференции
те на Социалистическия съ
юз се разглеждат редица а- 
ктуални въпроси из живо
та на селото. Нашите хора 
свободно разискват, предла
гат и критикуват от трибуни 
те на Социалистическия съ
юз. Обаче, има хора, които 
търсят закрилата на Социа
листическия съюз из корис- 
толюбие. Ще наведем само 
примера на бай-Рангел Геор
гиев.

На последната конферен
ция на Социалистичкия съ
юз другаря Георгиев катего
рично заяви, че „вече не ис
ка да бъде член на тази орга 
низация ако тя не му помог 
не да му се намали данъка 
на къщата”-... Годишно тряб
ва да заплати 2.000 динара) 
Той негодува срещу оназн ко 
мисия, която е вършила ме
рене на къщите и дванаде
сет пъти се е оплаквал в об
щината, за да издействува 
намаление на същия. Никой 
няма нищо против това, оба 
че, защо бай-Рангел не иска 
да знае, че и той е длъжен 
да помага обществото. Бай 
Рангел само в течение на 
миналата година е заработил 
без позволително по разни 
строителства и 
80.000 динара. Срещу това 
той не се бунтува, защото и 
ма лична полза...

Такива членове трябва сме 
ло да се разобличават на 
конференциите на Социали
стическия съюз.

На конференцията стана 
дума и за изплащането на 
членските вноски и се подче 
рта, че някои членове някак 
несериозно се отнасят към о 
рганизацията в това отноше
ние. Между другото, членст
вото на Социалистическия 
съюз от ден на ден нараства. 
Постоянно се приемат нови 
членове из редовете на мла 
дежката организация, които 
раздвижват редовете на ор
ганизацията. В течение на та 
зи година организацията е 
приела 13 нови члена.

Тяхното-присъствие в редо 
вете на организацята вече се 
чувствува.

На конференцията твърде 
сериозни забележки бяха от 
правени към някои членове 
на местната организация на 
ССРН, за нередовно посеще
ние на събрания и пр.

Кооперативният съвет 
заседава

ще направим 
селото и махалските 
ци? Всяка

Дали от винаги Миджор, I върх,
Коггрен, Преселйе, Сребърна Фрушка гора и пр. 
и Крвави Бари са били покри 
ти с непроходими гори от му 
ра? Дали преди 10.000 години 
върху Власинскня Острозуб 
е господствувала буката ка
то днес? Дали и какви про
мени в миналото са претърп
явали горите в Херцеговина,
Македония, Източна и Запад 
на Сърбия, Метохия и Войво 
дина, Хърватско, СловепйяЗ 
На тези и подобни въпроси 
днес нашите ботаници са в 
състояние да дадат напълно 
задоволителен отговор.
НУЖНА Е НЕ САМО УМСТ 
ВЕНА, НО И ФИЗИЧЕСКА 

КОНДИЦИЯ
Установяване на данните 

става посредством, т. н. ме
тод на точния пленов анализ.
Понеже всеки вид растение 
се отличава със специална 
форма на своя пленов пра
шец, то, ако разполагаме с 
конзервиран пленов прашец 
от далечно минало, напълно 
достоверно можем да узнаем 
кои по-рано са виреели на 
определена локалност, от ко 
личественнте съотношения 
на намерения прашец мо
жем да отгатнем кой от тота 
вашните видове дървета е 
бил господствуващ — застъ 
пей в най-голем процент и да 
вната гора.

Такива, почти идеални съ
кровища на мумифицирани 
пленови телца представляват 
планинските мочурища и то 
рфените блата, в които ви 
рее мъхът сфагнум. Сфагну 
мът отделя особени вещества 
които за хилядолетни епохи Трябва да изтъкнем и акту 
консервират прашеца. - Не ално приложната страна на 
по-лоши са и утайките от то най-новите проучвания на I и 
рфищата в низините или гуа- ГОв, които придават 
нотов по-големите пещерцн, сока стойност на неговото де 
които също така съдържат ло. в последно време той най 
прашец. Пробите се взимат с -настойчиво пропагандира ди 
помощта на специален поч- ректната полза, която 
вен свърдел, който навлиза земеделците от употреба на 
и по няколко метра дълбоко блатните утайки като естест- 
в пръстта. вени торове за повишение на

добивите. Понеже тези наело 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЕМ- ения имат органическо потек

ГОДИШЕН ТРУД СА НА до, те съдържат всички необ 
ЛИЦЕ ходими вещества за прехра-

Между учените, конто вла ^"^Р^Т^^с^я^ъю^су 
деят метода на поленовия а- и питите в емсквп 1

Г рделичка клисур а,

Другарят Гнгов досега е о- 
бнародвал 25 самостоятелни 
трудове (студии и статии) в 
наши реномирани списания. 
Миналата 1961 годшга негов 
доклад беше прочетен на 
Шестия конгрес на ИНКА
(Интернационално сдруже
ние за проучаване на кватер 
нера) състоял се в Краков 
Полша. В началото на февру 
арн тази година той изнесе 
три впечатлителни съобще
ния на втория конгрес на ю- 
гославските биолози в Бел
град. Неговите трудове цити
рат познати автори от Герма 
ния, 
рани.

В най-близко бъдеще на не 
го предстои отбрана на док
торската дисертация „Исто
рията на растителността след 
ледниковня период върху те 
риторията на ФНРЮ". Обна
родване на резултатите от 
тези изследвания научните 

очакват с голямо не 
голям интерес.

камъни

през се
информации,

Франция, СССР и лр. ст

кръгове
търпение и .
Най-съществен научен извод 
_ неговия труд е, че развитие 
то на растителността върху 
територията на ФНРЮ и Бал 
кана притежава редица свои 
специфични черти и че схеми 
те, които са получили за сре 
диоевропейските и северни 
страни не са валидни за на
шите условия.

Кооперативният съвет при 
погановската земеделска ко
операция на последното си 
Заседание разглеждаше из
пълнението на плана за 1961 
година по цехове. Някои це
хове при кооперацията не са 
изпълнили плана. Така нап
ример, хлебопекарския цех 
е завършил производствена
та 1961 година със загуба от 
около 200.000 динара, а мле
карският — с около 150.000. 
Най-голям успех в течение 
на 1961 година е имала коо
перативната тухларница, ко
ято е осъществила чиста пе
чалба от около 1,000.000 ди
нара.

в

ДОСЕГА неизвестни ИЗ
ТОЧНИЦИ НА ЕСТЕСТВЕ

НИ ТОРОВЕ

нова ви

На заседанието на коопе
ративния съвет най-остро бе 
ше разкритикувано 
внщето на някои членове от 
ръководството на 
цията, които 
ние да се закрият всички о- 
ния цехове при кооперация
та, които са имали загуба 

изтеклата година. И то 
ва е напълно правилно защо 
то трябва да се имат пред 
вид и потребите на нашите 
кооператори, пък ако се во
ди по-голяма сметка през те 
кушата година, и тези цехо 
ве могат да изпълнят произ- 

си планове. Най

Погановския манастир
Избирателите предлагат.. иматлото ще бъде в ред. Колко 

много струва този път, най- 
добре знаят хората от земе
делската кооперация, които и 
мат големи трудности при 
превоза на стоки, или шоф
ьорите, които с часове не 
могат да се пробият из камъ 
нака... И сега, когато планин 
ските потоци набуяха едва 
може да се мине из селото. 
Хубаво ще бъде ако погано- 
вчани един ден излезат и по 
правят пътя.

Конференциите на соци
алистическия съюз — ис
тински трибуни на наши 

те хора

Подружницата на Социали 
етическия съюз разгърна ши

стано-

На последното събрание 
на избирателите в Поганово, 
състояло се на 21 февруари 
тази година всички единоду
шно се съгласиха през тази 
пролет да се отпочне със ши 
рока благоустройствена дей
ност. Всеки работоспособен 
член ще даде по 8 трудо
дни. Запланувано е да се до 
върши пътя Поганов 
митровград, на който всеки 
член ще вложи по 3 трудод
ни. За поправка на пътя По- 
ганово—Драговита по 3 и за 
поправка на тля Поганово 
—Погановски манастир на 
дължина от 2,5 километра— 
по 2 трудодни.

коопера- 
изразиха мне-

през

Ан

водствените 
-остро бе критикувано стано 
вишето на някои ръководни 
личности в кооперацията, ко

взел над

иго приемат сюгжестии вън 
от кооперацията от бившия 
управител на кооперацията, 
а не се вслушват в гласа на 
производителите, което вред 
но влияе върху па коопераци
ята. Наистина, време е да се 
прекъсне с изкуственото ръ
ководене в кооперацията от 
вън. Практиката: „Така е 
казал комитетът” (а той чес 
то пъти не е запознат 
случая) трябва да се избягва, 
а повече трябва да се слу
ша гласът на коператгпшня 
съвет, управителния отбор и 
другите форми на обществе
но н работнисчско самоупра 
вление.

ПРЕД ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТНИ
СЪБРАНИЯ НА СИНДИКАТИТЕ

През месец март и април ния, които да дадат най- та да принадлежат зависят 
у нас ще проведат отче- широки права на стопански непосредствено от полити-

Обаче, съще- ката и дейността на всич-
съ.с

тните събрания на синди- те единици, 
катите по предприятията, временно синдикалните ор ки предприятия и учрежде 
учрежденията и комуните, грнизации трябваше и с)> ния, както и от сбществе-

ганизационно да се приело н)ата производителност н» 
собяват към непосредстве- труда, постигната на Дейна

Радовпчка пещера в Метохня

наднз у нас е нашенецът А.\е 
ксацдър Гнгов астистент па 
Биологическия институт в Бо 
лград кариерата си започва 
още през студентските си го
дини в Белград 1948-1953 г., 
когато с пълен успех усвоя
ва специалните ботанически 
дисциплини. Усърдието, с ко 
сто се посвещава на науката 
и показаните заложби спи
рат патриарха на бнологн 
ята

потребата на тези наслоения, 
наричани в науката сапропе 
лнтн, са дали удивителни ре 
зултати. Нивите торени с пре 
стояли саггропелшт! дават и 
над 200% повишен добив ка
ртофи, пшеница, зеленчуци н

Според обща оценка, осно 
вните и ръководни синди
кални тела през миналата 
година са имали значител

ното решаване на целия ко та територия. 
лекТив. М. АндоновЯ,сно е, че синдикатите

Общо взето, промените в ще имат възможност на свна роля и задължение при 
разрешаването на пробле- рбщественю-икономическа- оиТе събрания да разкрити- 
мите на своите колективни та система са предизвикали куват отрицателните прол- 
на политическо-териториал промени и в живота и акти ви които са забелязани в 
ните организации. Това мо вносгга на организациите и обществените и политичес- 

разбере когато ръководствата на Съюза на ки отношения. Такива про-
А тъй като яви е имало навсякъде и те

Увеличено Производ
ство на хартия пр.

Залежи качествени сапро- 
пелитп Гнгов откри през 1960 
г. при Челтеш Пнротско по
ле. Обаче резултатите от пре 
дварителните му изследва
ния през 1961 год. на Крупач 
кото езеро н Одоровското бл 
ато в Забърдието, за съжале 
инс се осазаха незадоволнтел 
ии. Една от непосредствени
те цели на Гнгов е — в рам
ките на екипажното изслед
ване на Стара планина и Ни- 
шко, от страна на Бнологнче 
скня институт, през тая годи 
на, да оцени съществуват ли 
условия старопланинските са 
пропели да бъдат използува
ни в земеделската практика. 
Тия дни Гнгов ще заварите в

Ао преди няколко години 
нашата страна се намираше 
между последните по произ
водство на хартия. Обаче, пр 
ез текущата голина нашата 
хартиена промишленост ше 
увеличи производството ма 
хартия, което ще възлезе до 
1з килограма по глава от на 
селението — спрямо 8,5 кило 
грама преди две години. Пр
ез идващата година пронзво 
дството на хартия ще бъде у 
величено на 15 килограма на 
глава от населението.

у нас, академика Спин- 
Станковнч и той прибра 

Гнгов за свой асистент в Б 
кологическия институт ма 
САН.

Добрата подготовка и на
прегнатия творчески труд за 
кратко вреем донасят на Ги 
гов завидна репутация меж
ду биолозите, и не само у 
нас но и в чужбина. Вече о- 
сем последователни години 
нарамил своя стоманен свъ 
рдел н тежката турнстнчес 
ка раница, той обикаля пре
делите на Югославия и съби 
ра материали за своите тру 
дове. Екскурзиите се мижат 
една след друга: Стара Пла 
нина, Катланово, Дойран, Ху 
тово блато. Царска бара, кар 
стовите полета в Босна и Хе 
рцеговина, Челтеш при Пи
рот, Крупачко езеро, Копао 
пик, Тара, Звнезда, Църпн

же да се шасе имат предвид промените синдикатите, 
в стопанската система и на материалните средства за са се явявали в различни 
чина на разпределението, разрешаване на стопански- видове, а причините най-че 
които откриват нови възмо те, обществените-, еоциал- 
жности за пс-решителек НИТе И културни въпроси 
ход в пренасяне правата и се намират все по-непосред 
отговорностите върху по- ствено в ръцете на произ- 
низо стоящите органи — водителя възможността на отделни хора —особено на 
преди всичко върху икони синдшсад-а в комуната е то служащите, опортюнизъм

по-значителиа колко на известна част ръководни

били: неразбиране 
същността на новия процес, 
бюрократична инерция на

сто са

мическите единици и тех
ните събрания.

Първостепенната задача 
на синдикалните организа
ции е било настояването да 
се въведат такива отноше- път

Нови овощни градини
В Аесковашка околия днес 

има над 5.700 хектара овощ
ни градини. Въпреки това, 
още през тази година ще се 
засадят с различни видово 
овощни дръвчета около 1.000 
хектара. Също така, ще бъ
дат засадени 270 хектара по 
ви плантацпоини лозя. б

лкова
то по-последоваТелно се &• кадри в синдикалните орга малката му лаборатория в 

Биологическия институт на 
булевард „29 ноември” в рая 
гара на последните приготов 
ления за изпътиеине

съществяват в системата на низации, които се страху- 
лринци-1 ват от новата си роля и об 

средствата на комуна- ществена отговорност.
разпределението

на по
ставената задача.

С, С.
I*
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Маргинали за съвремвхх 

ната югославска поезия
митации и отклонения не ле 
жи в принципите, върху кои 
то се основава тази поезия, а 
става въпрос за липса от по- 
дълбоко литературна култу 
ра и липса от по-голям брой 
талантливи здрави ядра, ка 
чество, което всекидневно на 
мира все по-голямо и по-ши
роко разбиране.

Нека напомним, че в след
военното развитие на югосла 
всакага поезия съществуват 
две фази: първата обхвата 
периода от края на войната 
и продължава някъде до 1950 
година, а втората настъпва 
след този период и продъл
жава всс до днес.

За първата фаза са харак 
т е р п и така наречени 
„лозунгашкн" теми и идеи. 
Това беше период когато по 
примера на поезията от „со
циалистическо -реалистичес- 
кия” тип, се пееше за борба
та и социалистическото изгр 
аждане с особено подчертан 
патос, с повишен тон, напъл
но в духа па идилнчио-пасто- 
ралната лирика, в която на 
една страна е всичко бяло, а 
на лругата-всичко черно; на 
една страна хубави, засмени, 
пъргави момчета с пушки, 
мотики, колички, с уларничо 
ски значки, а на лоуга въши 
ви брадони, беззъби и обезо 
бразени врагове от всеки вид 
Всичко това бяха стихове и 
стнхчета (без идеи и тенден
циозни, така че в повечето 
случаи не представляваха ни 
каква литература.

Някъде през 1950 година, а 
може би и по-рано бе напра 
вен остър завой. Започна да 
се съмнява в неприкоснове
ността на такава поезия 
и започна по-смело да се го
вори за една по-дълбока- 
по-цедесисходна, модерна и 
по-дълготрайна поезия, която 
дотогава беше изоставена и 
игнорирана. Появиха се Вас
ко Попа, Миодраг Павлович, 
Весна Парун, Стеван Раичко 
вич и много други, които по 
едшт съвсем нов начцн об
хванаха комплекса от слож
ни теми и корабът на наша
та поезия се обърна в нова 
посока и той все още се про 
бива през широките, необят
ни пространства. Най-младте 
югославски поети (Б. Тпмоти 
евич, В. Лукич, И. Лалнч и 
други) и по-нататък продъл 
жават да създават все по-до 
брокачественн произведения.

Люб. Станоевпч

Съвременната югославска] нти. Които характеризират о 
гтература, а особено поезн- нова, което се подразбира 

ята, не е строго оградена, е- под толкова сложеното и о- 
динствена и уннформнрана бемно понятие—съвременост. 
цялост. Преди всичко едва ли Но все пак, съществуват ия 
въобще би могло да се гово кон компоненти, които пове 
ри за нея като за едно ком- че или по-малко са общи за 
плексно понятие, защото Ю- всички национални литерату 
геелавпя по. своята вътрешна ри в нашата страна и които 
структура е многонационал- трябва да се вземат прел внд 
на страна, в която всеки на- когато се определят обшито 
род по историческа инерция, насоки, когато за една лнте- 
има свои спецнфичности и ратура се говори от едно у- 
характеристики на общото и ннверсалио становище, 
културно развитие. От друга „
страна динамичността на на- Първата
шето днешно развитие от на съвременната югославска 
хвърля, така да се каже, вен литература е нейното дирене 
чки граници за творческите иа по-широки и по-съвърше 
възможности на всички по- ни пътища, нейните усилия 
лета от стопанска и духовна Аа се 0търси от изостаналост 
дейност, така че се откриха та’ примитнвизма, напласти- 
безброй нови пътища, по ко ли се през пековете, и по из 
ито се движи всичко онова, пестен начин да стане евро- 
което се стреми към нещо пейска и световна — литера 
по-хубаво, по-ново и по-съвър тУРа> която създава съвре- 
шено. Поради това е трудно меният човек за съвременен 
да се обхванат всички елеме човек. В този смисъл трябва

и да се разбере явлението на 
различни „изми”, някои от 
които често пъти и бяха, от 
рнчаха като „помодарство",
,лъжемодерпизъм”, „декаде 
нцня” и ти., а които не пред 
ставляват нищо друго освен 
спонтаи стремеж към едни 
по-дълбок и по-свободен на- 
чнп да се отрази човека и 
живота със цялото му разно 
образие и универсалност.

Втора характеристика на 
нашата съвременна литера
тура е по-свободно и по-сме
ло, от когато и да било пора 
но,, да пристъпя към прецен 
ка и обработване ма всичко 
онова, което е прсдопрсделс 
но, като по този начин схва- 
ля всички лъжеореолп, съзла 
дени през по-раншните пери 
оди, стремейки се, както каз 
ва Белннски, да подложи ма 
критика и самата критика.

И трета основна черта иа 
всички национални литерату 
ри ма югославските народи е 
дълбокият, хуманизъм, кой
то не е само празна тирада, 
овехтяла фраза и лозунг, но 
действително дълбоко прони 
кване в човека, в неговите 
блянове и във всичко онова, 
което го обкръжава и фор
мира като съвременшпс иа 
един бурен н динамичен пе
риод от историята.

Това са, разбира се, само 
обши и най-забележителни 
характеристики. Съществу
ват и много нюанси, конто 
трудно могат да се обхванат 
в каквото и да било сигурни 
исторически, естетически и 
теоретически рамки, което 
не е цел на тази къса инфор 
матпвна статия.

Онова, което е твърде съ
ществено, а трябва да се из 
тъкне. това е факт, че съ- 
воеменната югославска пое
ния (и не само тя) е най-сю 
бтплйо отражение на всички 
тези явлеРия и промени, че 
тя е на известен начин най- 
чпзствнтелният радар, който 
пегпетшта всичкч съвпсмен 
ни течения. Набголавана от 
това становище, тя е напети 
иа най-екстпеяпа, но ковкото 
топа и да изглежда папалок 
сално. тя е същевременно и 
тралггаиоиалиа. няй-послело- 
вателна. По-конкретно каза
но. съвременната югославска 
поезия не е нищо друго, ос
вен едно търсене иа нови 
рми и стилове; стремеж, кой 
то оше през романтизма, ре 
ализма и лрупгге литерату
рни течения се реализира ка 
то усилие да се достигнат по- 
богати и по-пазвитн литепя- 
Т1ПЧГ за ла не изостава зад 
тях. А това, че понякога тези 
тежнения и стремежи се пое 
вършат в екстремни, голи и-

характеристика

За сметка на читалището ИЗГЛЕД ОТ Г. ВАКУФЛюба Иванович:

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕНа улица „Маршал Тнто” в Босилеград
врата стон надпис: „Читалище Христо Ботев”. Благодаре
ние на грижите от страна на политическите фактори и 
общинския отбор културно-просветната общност получи 
най-подходящите помещения в града за чнталнще. Раз
полага с помещения за библиотека и читалище. Освен то
ва общинският отбор отпуснал средства за заплата на би 
блиотекара. Тези отпуснати пари се изразходват на пър
ви в месеца — хората получават заплата, а за работата 
на читалището никой не се грижи.

Цялото положение около читалището е съвсем про
тивоположно на заключенията, взети на 
дашшта на културно-просветната общност в Босилеград. 
Тогава много от присъствуващите бяха пуснали на воля 
своето красноречие и убедително доказваха, че от чита
лището може да се направи културно огшше не само за 
града, но н за околността. Тези становища са напълно в 
съгласие с решенията на Дружеството па библиотекари
те на НР Сърбия. Но за съжаление, те останаха само на 
хартия.

на една

„Свекърва", „Обикновен чо
век", „Селски лола"„ „Теж
кия път на стария Михаил", 
„Развратница достойна за по 
чит", „Боряна” и целокупни-' 
те дела ма Нушич и Стерия 
Попович.

С някои от тези драми теа 
търът е участвувал в различ
ни съревнования. Така с дра 
мата „Свекърва" участвува 
на съревнованието в Алекси 
нац, с „Разрушен живот" в 
Белград, с драмите „Трудни 
ят път на стария Михаил" и 
„Прекъснах® пътуване" в Пи 
рот.

Колективът на самодейния 
театър „Христо Ботев" връ
чи скромен подарък елин да 
меки часовник (иа своя чл
ен Венета Петрова), като 
признание за петнадесеттоди 
шна преданна работа в само 
дейния театър.

Венета досега е изпълнява 
ла различни роли в много- 
бройни пиеси. Между тях 
най-забележителни са: „Жо

едко от засе-

Малко е чудно, че и около бпблиотекара е направена 
същинска бърканица. Офиц?лалиият библиотекар 
давател в основното осемгодишно училище в Босилеград 
в там получава заплата. Цялата му съсредоченост е там 
— да изпълни обвързките си. Отделен въпрос е. че 
малък брой часове — девет седмично. Друго лице, което 
официално не е свързано с културно - просветната общ
ност или по то»“" с читалището, се намира на списъка за 
заплати при КПО — на мястото на библнотекара, а ра
боти в основното осемкласно училище в Босилеград — 
дето има ШЕСТ часа седмично. Поставя се въпрос колко 
двете лица са използвани и какъв е трудовият им ефект 
в училището, от една страна и защо за сметка на чита
лището се правят най-различни комбинации отпуснатн- 
ти средства от общинския отбор да се употребят като 
средство за обезпечаване на отделни лица, а пробле- 
мт за библиотекар да не се решава?

Време е компетентните да си помислят но този въ-

е поепо Из съвеШа за ароевеша
в Димитровград

Съветът за просвета и кул 
тура в Димитровград опреда 
ли комисия, която ще прове 
де анкета зи областта на кул 
турата и просветата на тери 
тория на общината. В тая ра 
бота ще бъдат ангажирани и 
други културни организация. 
След това за просвета и кул 
тура в Димитровград ще на
прави анализ за състоянието 
в тази област. Тази анкета 
ще даде възможност на съве 
та да съгледа известни опу
щения в работата си и заси
ли работата в някои области.
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има

прос. Венета Петрова 
рж Данден”, „Воденичарите"М. ПРИСОИСКИ

1 I

I*
IНаричаха го Стефан „ХСабата" защото многн хуба- 

Щ во подражаваше крякането на жаби. Това обикновено 
5= правеше тогава, когато ияаше богат лов. Със съвършено- 
— го подражание на жабите той внасяше същинска 

тоха

— Ма какъв коношип бе приятелю, глиста брат, кла 
сична обикновена глиста, отвърна Стево, а лека румени
на обля костеливото му лице иа което единствено орло
вия нос не беше червен. Тази руменина ускори злокобно 
то стържене на непзмрялите конощипи в тенекиената кутия 
която висеше край недодялната му рибарска кошница.

Еле един ден .узнах от един свой приятел от Белград 
как се върши преработката на кръв за примамка на кле
нове. Резултатите от хващане с препарирана кръв бяха из 
вънредни, а най-много поради това че лових по време ко 
гато никой и не помисляше ла излезе на реката, защото 
по околните баири все оше се белееше снега. Богатият 
лов не изпълзна издод окото на Стево.

— Ти сигурно на глиста ловиш приятелю?__
въздържа Стево.

— На глиста, на класична червена глиста, отвърнах 
му, опитвайки се да скрия опръсканите с кръв пръсти в 
които той беше приковал лукавия си поглед.

Знаех, че тайната няма ла запазя дълго. Знаех

“?А—,ж"“'!
линия” Тъпггп!ЛгЯТефан ”Жабата” не беше излязъл на § 

реката но от ивГп° И П° течението и срещу течението на | 
каже къле „р и-, пито следа. Никой неможаше да ми § 
ше много потигнп1Ра' Срещнахме се чак в понеделник. Бе = 
жаСх го I беЗЖИЗНен’ с наивна Усмивка. Съ- |
във шилва' Щ то предполагах, че му се е случило нешо - 
мата тенекиена^цти^313' По-късно узнах, че от избуше- _ 
Когато в неделя ппт„МраВКИТе разпели „примамката” му. § 
инто следа от зак^иптп раЗК""ал кУ™ята в нея нямало | 
ган и всички илюзии ш ^т РЪВ‘ Ясно му беше> че е щ№ I 
лиха. Вероятно рмпчп^р РИВаието на тайната се прова | 
той не излезе на Линията"“ °Т ТЯЗН случка' тази неАелЯ §

Тах^ТГ Аа на®л,°Аавам своя колега-рибар I 
отсъствие миналата неделя°тейРИЯТИО ми беше неговото | 
нанесена тежка обида Стан1°миИнУРИ° считаше- че му ® I 
начин се пошегувах пгЙ- „неприятно, че по такъв § 
защо знаех че и той би 3^Та но се утешавах с това = 
бари сме братко и аз „устроил подобна „забава". Ри ; 
кива шеги и лукавства не са ин?ересг?иЪТ Н Л°ВЪТ ^ ** I
Аа ми простива*този майтап* Стев° У нас и го замоли* ' 
наистина ще му откппя Ли“' а за Реванш му обещах, чо 
ла донесе кръв в пои мрнр иата> Договорихме се в събота 
ви прияамка, а за^б^Гч6 и 33 Аа МУ покажа как се гот- 
Аа търгнеме на рибо^Р™’0" в неделя ^хме заедно 
но, преди всички, ние заехмр Н° ~ сторе1‘°- В неделя Р* „ 
мамка лелехме от една °ЗИ1ИИ елин АО Аруг- Пр» §
възможност за измамя гчЗл.Я' Така че не съществуваше 5 
чуга. Този лен и“™%ЛлЛфаН пръв изтегли една клен- | 
Стево заигра характешЛ^ч° щастие и върху лицето на | 
малко дете пък и Радваше се кат® $
..грешката"! бях Аоволен задето се изкупих за |

|

1 сума-
между зелените обитатели на реката. Когато успява 

= ше да мобилизира по-голям брой водни славеи в гръмо- 
| гласно крякане, с удоволствие се завръщаше у лома си, 
= придружаван от дълготраен концерт в чест на богатия лов.

Не се ядосваше задето почти всички в града го на
ричаха Стефан „Жабата". Децата обаче бяха открили ела 

Щ бото му място—необикновено дългия му нос, който изпък 
= ваше на сухото му лице като клюн на лодка.

— Хей Стево, прибери си носа да мине влака! — ви 
= каха децата от едната и другата страна на улицата. Раз- 
Щ дразнен от детските закачки той машинално се хващаше 
Ц за големия и гърбав нос, и псувайки сърдито, продължава 

ше пътя си.

I
II
е 1не се

Е Останалите му качества са същите както и у дру- 
Ц гите спортни рибари. Своят лов — големината на рибите 
Ц мереше с метър, който беше направен от ластик, така че 
1 можеше ла го разтяга ако стане нужда. При премерване 
Е теглото на рибата с една ръка налягаше блюдото с риба 
Е та, та теглото на лова докарваше по свое желание.

На лявата си ръка, над ликътя, шише синина или 
или белег от рана, не си спомням точно. Не говори исти 

= ната само когато става дума за приключения от спорт- 
= ння риболов и което е най-важно... крие примамката!

Около тази проклета примамка със Стефан малко 
1 се докачихме. Работехме заедно, в един колектив, както 
Е казват. Роднини сме някакви, а и комшилък — врата сре 

щу врата. Заедно отиваме на риболов и заедно се завър
тахме у лома. Но дължен съм ла призная, че не ловехме 

Н заедно. Той избираше тихи места, а аз бързаци. Обаче, 
Е всичко това не беше достатъчно за да открия тнйната 
= примамка, с която той ловеше.
= Ревниво криеше кутиите с примамките, които този
= ден употребяваше; особено ако беше имал богат лов, а 
| мн показваше примамки, с които този ден въобще не е 
~ опитал ла лови.

Касаеше се за класични
но проклетия навик да се заобиколи исти-

ва, че Стево посредством майка ми, по сентиментална ро
днинска линия ще се опита да узнае тайната за приготвя 
пето на кръвта и извърших необходимите приготвления. 
Майка ми се съгласи да вземе участие в тази „измама” ’ 
понеже за нещо подобно Стефчо й дължеше още от преди’ 

Не мина дълго време, а Стефан, използвайки моето 
отсъствие замолил майка ми да му каже как 
примамка от кръв. На негово инспстиране майка

толкова

Е

подготвям
„ - -— мн му

„отдала тайната. Казала му, че аз слагам кръвта в проби 
шепа тенекиена кутия, закопавам я в земята оставям да 
„отлежи" една седмица зала получи нужния аромат Раз 
бира се, при откриване на тайната тя строго му запретнла

че аз не зная. 
и Аоволен се

да не казва нищо, най-много поради това,
Стефан твърло обещал, че ще пази райната 
завърнал у дома си.

През следващите няколко дни, няколко пъти се сре 
щнахме със Стефан. Знаех, че е запознат с тайната на пр 
игтовянето на примамката но се преструвах като че ли 
нищо не ми е известно. Минавайки покрай мене той 
во се усмихваше, а един ден, не чакайки дори и да го 
здравя, минавайки ми дохвърли:

— Закопах я приятелю, закопах1 
Останах в положение, че

лука
I по-примамки, общоизвестни
1 на всички ни.
Е ната винаги побеждаваше.

__Ти май днес добре мина Стево. Сигурно си хва-
възлъхиах при една среща със Стефан,

„ не ми е известно за какво
става дума, а и той припомняйки си за официално лаленг» 
то обещание да не открива тайната, за миг променитема 
та на разговор и настояваше колкото е възможно побър

^шш11и111н1н111и1111111м.ш!11пан11!11ш1нйшп1ииш11шш1югаятшш1т1ш1ш1шиш1я*лая«яш11шш11в11иш»«шш1«шшш111шшш1ш1ишш»1;|швшшпипн(||ш111гаш1шш||мшиииш,тт)

I
I шал на коношип, 

чнято рибарско кошница този ден тежеше от кленове.
I
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„По добре война-ошколкошо съюз!“ 

»Офицери, дайте_ _ ни оръжие да защитим
страната от изменничесшво!“ тттшшшт»т:0*>

В Ниш демонстрациите траяха цял ден
на страната, за даване на де 
мократнчески права и свобо 
ли, за пълно равноправие на 
всички народи на Югославия 
и за енергична чистка на дъ 
ржавния апарат ог петоколо- 
тшсти и предатели.

Двадесет и седми март пре

Беше ранна пролет 1941 го 
дина. Зеленееха се нивите, о 

' овощните дръвчета бяха побе 
лели от цвят. Това е месец ма
рт през който се събужда ця 
лата природа, косато птици
те отново посещават старите 
си домове... Но тази пролет 
значеше нещо повече, тя бе
ше и пролет на протест и ре 
волт, които дойде 
но изражение на 27 март 
1941 година.

на Цветкович с думите: „Чес 
титя!" Върху лицата 
мата се четеше задоволство 
н гордост, че една работа е 
свършена.

дставлява един от най-тежки 
те удари, които народните 
маси под ръководството на 
КПЮ нанесоха на господст- 
вуващата буржоазия и пред 
ставлява увод в Народната 
революция.

Джордже Стаменкович

колкото съюз!". Долу преда- 
телското правителство на 
Цветкович и Мачек!" и дру
ги. Развълнуваната маса на
род от Ниш се спря пред 
сградата на Пета военна об 
ласт и от военните комендаи 
ти на нишката област търсе 
ше да им раздели оръжие. 
Чуваха се викове: „Офицери* 
дайте ни оръжие да защища 
ваме страната от изменничо 
ство”. Висшият офицерски 
корпус, който беше попаднал 
под влиянието на Петата ко 
лона не излезе на среща на 
демонстрантите.

В една нишка улица де
монстрантите бяха направи
ли символична ос върху коя 
то пишеше „Берлин-Рим-То- 
кио”. Испод оста беше запа
лен огън, който гореше поле 
ка и тихо, а около него хора 
та пееха патриотични песни 
и се заканваха на Хитлер, че 
ще запомни часа когато стъпи 
на Балкана. В Ниш демонст
рациите тряха цял ден и в 
тях взеха участие около де
сет хиляди души. Сам Драги 
ша Цветкович е бил слисан 
и дълбоко изненаден когато 
е чул как е посрещнато под
писването на Тройния съюз в 
„своя град”.

Демонстрациите обхвана
ха и Пирот. Към 8 часа пре
ди пладне улиците на Пирот 
бяха задръстени от хора, кои 
то носеха знамена, траспарен 
тн на конто пишеше „По-доб 
ре гроб — отколкото роб”, 
„Долу Драгиша Цветкович— 
предател на народа” и други.

Пред кафене „Славения” в 
Пирот се трупаше маса на
род.
изпъкваха младежи-гимназп 
стн, от Учителската школа 
н другите средни училища.

Ппротската 
гара беше украсена с цветя 
и афиши, които призоваваха 
народа на борба против Пе
тата колона, против Хитлер 
и предателското щзавителст 
во на Драгиша Цветкович. 
Работниците от железопътно 

то депо пишеха лозунги по 
вагоните, а железопътните 
работници кичеха локомоти 
вите и класите.

Двадесет и седми март от 
демонстрации се превърна 
във велик празник на свобо
дата, в празник на искания
та на масите да се защищава 
родната земя и води решнте 
лна битка срещу фашизма.

Под влиянието на народни 
те маси правителството на 
Цветкович и Мачек е свале 
но. В Белград е извършен 
преврат и образувано ново 
правителство на чело с гене
рал Душан Симович. В това 
правителство се намираха 
представители на диктатор- 
ските и капитулантски режи
ми, както например Владко 
Мачек, Боголюб Иевтич и 
други.

Комунистите на Югославия 
бяха на челно мето в мартов 
ските демострации. Те изпъл 
киха задачите на Партията. 
Те изстъпваха с искане за 
бързо предприемане на прак 
тически мерки в отбрана

на два-
В многолюдната маса

ДУМАТА „НЕ!" железопътна
Същият ден когато бе под 

писан Тройния съюз, Центра 
лния комитет на Комунисти
ческата партия на Югославия 
издаде възвание в което при 
зоваваше народа на борба за 
сваляне на

до пъл-

ПЪРВИ ЮГОСЛАВ
СКИ ЖУРНАЛИСТИПАКТЪТ Е ПОЗОРНА СМЪРТ правителството 

на националното предателст
во.Германският фашизъм по

кори Полша. Защитниците на 
Варшава геройски паднаха 
пред прага на родния си град 
цо Полша пак не беше побе
дена. Хитлеристките пирати 
още през 1940 година нахлу- ■ 
ха в Париж. Угасна сърцето 
на френските комунари а с 
него и цяла Западна Европа.

Дойде ред и на Балкана. О 
ще през есента на 1940 годи
на германските генерали из
работиха план „Марита” за 
превземането на Гърция н и- 
золирането на Югославия. 
Според плана, Югославия е 
трябвало да бъде „окупирана 
без кървн", понеже правител 
отвените кръгове на стара 
Югославия вече бяха дали та 
кова обещание...

Комунистическата партия 
на Югославия виждаше го
товността на правителството 
на Цветкович-Мачек за под
писване на Тройния пакт и пр 
едателство на страната и въз- 
ва народа със следните ду
ми:

В страната избухнаха голе 
ми демострации. По улици
те на градове и села и навея 
къде където живеят наши хо 
ра този ден се роди велика 
та и честна дума „не". Хора 
та казаха: Не искаме Трой
ния съюз, не искаме фашиз
ъм, не искаме доброволно да 
предадем земята си на фаши 
стнте, никому не даваме сво 
бодата и независимостта си!

Още вечерта избухнаха ма 
сови демонстрации в Бел
град, Ниш, Сплит, Подгори- 
ца, Цетиня, Пирот, Алекси- 
нац. Бела Паланка и другаде.

ХОРАТА ЗАПАЛИХА 
СИЛАТА НА ОСТА

В Ниш демонстрациите из 
бухнаха в раните утринни ча 
сове на 27 март траяха це
лия ден. Работници, служа
щи, ученици п жени вървяха 
в дълги колони със знамена 
и транспаренти на които пи
шеше: „По-добре война — от

вено мнение от Димитрие 
Давидович и Димитрие Фр 
ушич, които във Виена из 
давали „Новине ербеке” от 
1813 до 1822 година.

По начина на писание за 
някои събития и явления 
и как ги тълкували, те се 
считат за първи югославо 
ки журналисти.

В Европа печатене на не 
стипци пръв път започва в 
началото на седамнаесгото 
столетие а при нас, поради 
неблагоприятни економиче 
ски и политически условия 
едва към края на ХУШ сто 
летие. Първите вестници са 
излизали в Загреб и то пъ
рвоначално на латински и 
немски език.

Печатарят Яндер от Заг- 
реб през 1771 година е из 
давал седмичния 
„Ефимеридес заграбиензис’ 
на латински език, докато 
през време на австроунгар 
ската война (1789—90) изли 
зал на немски език вестни 
кът — „Кроатишер Корес- 
подеяг”.

Във Виена е излизал вее 
тникът „Сербския посведне 
впия новини’’ през 1791-92 
година, който пс-късно по 
лучава название „Сербски 
я новине”. След това също 
във Виена Сте вал Новако- 
вич издавал 1792-94 „Славе 
носербския вйедомоеги”.

По-късно започнал да из 
лиза първият словенски ве 
стник — „Лубланске нови 
не”. Той излизал от 1897- 
1800 и бил редактиран от 
Валентин Водник.

Виенските сръбски вест
ници са писани с мъртъв, 
изкуствен славеноруско-ср 
ъбски език и не излизали 
дълго време.

Сериозен опит бил напра 
вен вестниците да ое преоб 
разуват в орган 1га общест

................................................................................................... .................................... ............................... ....................................................... 1..... .

вестник Ойиши с 

йчелише
Пчелите когато летят 

създават чрез излъчване ка 
миризлива материя от своя 
специален орган на стома
ха. Всяка пчела, когато ле
ти към мястото, където взи 
ма нектар, на връщане ос
тавя следи във въздуха, ка 
то кояцнът на кораб.

Пчеларите са използвали 
това свойство и успели да 
накарат пчелите на опре
делен път т. е. да търсят 
определени повърхнини. 
По тоя начин съветските 
пчелари са извели един 
интересен опит.. Те са вари 
ли сладък сироп от черве
ните корони на детелината 
и тая смес, която има при
ятна миризма на цветя, ос 
та вили в кошера. След взи 
мале от тоя сироп и пчели
те се създавали условни ре 
флекси. В мозъка се създа 
вала връзка между мириз
мата на детелината и полу 
чаване сладката материя. 
Когато пчелите били пусна 
ти в полето, те летели към 
гЕетовете на червената де
телина По тоя начин дсСи 
вът от меда се увеличавал 
е д<м повече пъти.

„Днешното правителство 
подготвя предателство. След 
няколко дни ще бъде подпи
сан Тройния пакт, който пре 
дставлява сигурна и позорна 
смърт за нашата страна, на 
нашата свобода, и на нашия 
народ. За пръв път в нашата 
история трябва да паднем на 
колене, и на колене да потъ 
нем в безчестне и робство...

Не искаме ни троен съюз 
ните инструктори, пито тури 
сти, нито стопански специа
листи... Искаме правителство 
на национален сговор и от
брана. Всичко за честта и 
■свободата! Честта и свобо
дата за нищо друго".

(Из възванието на 
ЦК КПЮ

Това бяха думите на Пар
тията. Думите на другаря Ти 
то, думите на комунистите 
които отворено казаха па на 
шите народи какво им иодго 
твя ненародного правителст
во на Цветкович и Мачек.

Димитровград Яреди 

айралския Погром.

У

!
ВЛАКЪТ ПРИСТИГНА
ВЪВ ВИЕНА Дълго време река Истър,

Ориент-експресът летеше т е река Дунав почти не е 
през необятната равнина на ИЗвестна на народите,
Войводина, мина през Загрео които са били в период на и- 
и пристигна във Виена. На сторическо развитие. Хомср 
Виенската гара .ое нее Зцал нищо за тази река, 
ше всичко както бе предай- а иецИОто име за пръв път 
дено според протокола. Фа- се появява При гръцкия поет 
шистите организираха посре- хесоид в VIII век преди ма 
щане на Драгиша Цветкович шаха ера. Исгър само попя- 
председател на югославското кога е бил участник в исто- 

' кралско правителство и Але рическите събития, както на 
ксандър-Цинцар Маркович, пример в връзка с походите 
министър на външните рабо на перСийския цар Дарий и 
ти в бивша Югославия. След Александър Македонски, 
като са били изпълнени дър 
жавните химни и извършен 
преглед на почестната чета, 
онази чета, която само след 
няколко дни се превръща в 
чета на убийци на нашите хо 
ра по градове и села в стра
ната.

Черните „Мерцедеси” с мъ 
ка се пробиваха из виенски
те улици. В автомобилите се 
возеха Драгиша Цветкович, 
неговите сътрудници и гер
манската фвита.

Без знанието и позволение 
на народа Драгиша Цветко- 

. пич подписа Тройния съюз 
на 25 март 1941 година. Ми 
иистьрът на външните рабо 
ти на Германия Фон-Рибент- 
роп подаде студена и ръка

депо и друго име — Данпбн- 
ус, което се среща и у Цезар.
По едно време се считало, 
че Данпвуй се влива в оке
ан. Гръцкият историк Дирд 
ор Сицилиански с предпочи
тал , че Дунав и Рейн са две 
най-големн реки които се влц Анекдот

Неточното твърдение, че 
Дунав има две устия, можем 
да намерим у римския автор 
Помгюни Меле, който казва, 
че италианската река По 
продължава да тече по Адрн 
атика все докато се срещне 
с Истър, който се влива от 
протнвположната 
Не взимайки под внимание 
търговците, които може би в 
дребни времена са идвали до 
ри до средното течение на 
Дунава или, дори много-по 
далеч. Първите жители на 
Средизсмиоморието са били 
отряди от римска войска под 
командувансто на Скрибио- 
ний Курион. Тук те са нахлу 
ли по време на походите си 
срещу Паноиците 75 години 
преди пашата ера. Но римс
кият главатар дълго не се е 
решавал да премине от дру
гата страна на реката поне
же са го заплашвали гъстите 
гори в Дакия.

В началото никой не е вяр 
пад, Чче Дунав е река, която 
протича почти през цялата 
територия на днешна Унга
рия, в действителност Ио- 
тър. На тази река е било да-

странявали търговците за да 
заплашат конкурентите си: 
така че около долното тече
ние на Дунав не могат да 
се пробият уж поради огром 
ните рояци пчели, които са 
пресичали пътя. Също така, 
векове парел се е смятало, 110 
Дунав освен устието си в Чо 
рио море, се влива и в Адри 
атика.

Според някои сведения из 
съчиненията на гръцкия гео
граф Страбона, съществувал 
е важен търговски път, кой
то се отклонявал от систе
ма на Дунава през Бюрбау 
меката гора до полите към 
Триесткия залив. Този път е 
имал огромно значение, изме 
жду другото и за пренасянето 
на кехлибара от Лапландия 
до Адрнатика, което е започ
нало още 500 години преди 
нашата ера. Поради този, пр 
оход и търговските съобще
ния, които са ставали, полу
чавало се впечатление, 
там някъде се влива Дунава 
и поради това и целото севе 
розападно крайбрежие на А- 
дриатика получава название 
Истра, което е запазено н до 
днес.

страна.
ват в океана.

По времето на военните 
действия на цар Август в Па 
попия, през 35—-34 година пре 

. ди нашата ера границите на 
римската империя са били 
преместени до Дунава. Чак 
тогава се потвърдила досто
верността на римския исто
рик Салустий, че Истър се 
нарича Данубнй.

Изворите на Дунав Херо- 
дот е търсил в Пнринеите. 
По-късно в много случаи се 
предполагало, че ■ извира от 
Алпите. Чак шест столетия 
по-късно римлянинът Скрибо 
ни Тибернй, чието консулст
во фактически било завърша 
но, успял да разясни геогра
фията на пределите откъдето 
извира Дунав и да открие но 

„ Яния извор в — Шварцвалд.

Когато се не вярва 
па съюзввцвте

По време на узряването на 
черешите 1944 година в едно 
село близо до Подгарнч в 
1№аславш1а се случи нещо не 
обикновено.

Командир на дружината 
Любонца Дамянович се ка
чил на една череша да на- 
блюнава околността. В този 
момент надлетяли съюзниче
ски самолети, изхвъряйкн о- 
ръжне за партизаните. Едни 
самолет се бил насочил към 
черешата, Любонца се упла
шил и скочил от нея, не гле 
лайки па височината.

След това бойците го запи 
талн защо накуцва.

— А, нишо другари, така 
е когато човек не вярва на 
съюзниците.

Въпреки, че тази мощна ре 
ка възбуждаше фантазията 
на старите гърци дори я спо 
менаваха Ехсил, Пиндар, Хе 
родот и други, все пак тя е 
предизвикала много по—слаб 
интерес от Нил. В древни вр 
емена е била позната само 

част от долното тече-малка 
ние на Дунав.

Гръцкият историк Херодот 
рди, че Истър пресича ця 

ла Европа и че между него
вите притоци, някои наричат 
Алпис и Карпис. Този гърц- 

отбележил и

четвъ

ки историк е 
приказката, която са разпро
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Всеки дискутант ще претвори 
на прах, то се знае, 
но ако шефът му говори 
ще аминува — „Да, така е!”

Безгръбначен
Бубулечка е за своя шеф, 
за понисши е слон, 
затова не го викат на име 
а просто—полтрон!

ПРОСВЕТНИЦИ
Всеки на увеличение ч. 
мисли без изключение, 
та се, за съжаление, 
забравя и на обучение.

М. Младенов
ЛЪЖИ, но недей да се залъгваш, 

че хората ти вярват!

0 ЛИК
Ще на първия час в училището 

учителите: „На лъжата са 
то лъже, той и краде". Тези

сме слушали от 
къси краката”, „Кой 

, . лекции се пренода-
ъат и учат във всички наши училища н разбира се на из 
питите винаги получаваме високи бележки (за тсорстичо 
ския дел на изпита). Наученото из тая област не се при
лага в живота. 1

— Докторе, помагай, 
шен случай!

— Л бе вие мислите, че ле
карите не знаят за априлски
те шеги-

спе-

ЖА-.. л,г\я- ШУ а 4 \

:-м
« Я

Ако се проследи исторически тоя пъпрос ще се ви
ди следното: Преди войната, в бивша Югославия сме има 
ли и професиоиалш! лъжци- народните посланици. Днес 
такива нямаме. Затова в тая дейност работил като амате- 
ри. Лъжцнте-аматсрн понякога нямат успех. ОЛ (органи
зация на лъжците) все още не е организирала шгго една 
ревия, пито пак разписала конкурс за най-голям лъжец. 

Обаче най-големата придобивка на лъжците е тая 
имат свой ден — 1 апрнл-международен празник нд

пт г

„ДИМИТРОВГРАД — Днес 
тук се състоя тържествено о 
ткрнване на млечния ресто
рант „Кисело мляко”. Присъс 
твуващите. имаха възможно
ст да запознаят със съвреме
нните съоръжения ма ресто 
рамта и хубавите помещения 
в центъра на града. От днес 
дпмитровградчани ще мсуат 
освен бурек да имат за заку 
ска кисело и пресно мляко.

. л.
'■I

че те
лъжците. — ДНЕС И АЗ ЩЕ КАЖА 

НЕЩО ЗА НЕПРАВИЛНО 
СТИТЕ В НАШЕТО ПРЕД 
ПРИЯТИЕ

Това е най-стар празник на света. Празнува 
оня ден, когато Адам се излъгал и взел ябълката. За 
грешка той беше изкаран из рая.

Толкова за историята на празника...
Из организацията на лъжците узнавам, че на тоя праз 

ник лъжата е свободна( като че ли през другите дни 
бранена).

се от 
тая

„БОСИЛЕГРАД — В града 
започна акция за урежда
не на града. Оправката на чеш 
мите е прн края и вече на 
всяка чешма има вода, на е- 
лектричните стълбове са пое 
тавени крушки, а в Транспо 
ртното предприятие казаха, 
че няма вече билети по прия 
телство..."

е за

Донасям за нашите читатели няколко съобщения от
1 април: салам, колбаси и други мес 

А за обядни специалитети, 
и вечера всички работници 
от града могат да получат 
топла храна по низки це
ни..."

— След толкова майтапи на .моя сметка редно е да 
черпиш и ти бай Мето...„Женева — Тук се подписа 

договор за разоръжаването. 
Страните подписали този дото 
вор решпха да 
разоръжаването точно в 12 
часа на 1 април. Специална 
комисия, под закрилата 
международната 
цня ще следи провеждането 
на тоя исторически договор.

Накрая човечеството ще н- 
ма възможност да живее в 
мир..."

„ТИРАНА — Централният 
комитет на Албанската пар
тия на труда па своето засе
дание от 1 април донесе ре
шение за разпускане 
концетрацноните лагери. Ен- 
вер Ходжа говори за извест- 
и грешки на Ходжа Еивер 
във вътрешната и външна по 
литика на Албания. Беше о- 
съдена и субверзнвната дея
телност срещу Югославия...”

1Н1Н(1111»11ПйТЙ1й)||1111111111|||||||||||||||||||||||||||111||||||||||111111111111|||||||||||||||||||||||||||Ш1Н1||||||||||||П|

започнат с Без думи
на

на
(Карикатури от М. Петров 

М. Младенов, Б. Николов).
организа-

Как някои гле
дат на работа
та си. У шиз и и В училището

— Георги, кажи ми едно а 
бстрактно съществително?

— Общински училищен фо

0| аш
С всички еняиППа МЯСТОТО ма сегашната палата 

^„Албания“в Белград е б-иао 
кафенето „Албания".

Ил.

година когато на общинс
кия бюджет приходите ще оъ 
дат по-малки от разходите...

— Тогава да се поскъпи ка 
фето в общината, — го допъл 
ни някой.

Тези дни Димитър Манов 
има доста работа. Той тълку 
ва Обществения план за 1962 
година н отговаря на въпро
си. На едно заседание той 
съобщи, че това е последна

^ У. ■

гПРЕОРИЕНТАЦИЯ
;
1 — А ое даскале, 

пак ти к а з в а м, 
това го написаха 
колегите ти за 
майтап!

—Другови и другарнце, я се 
слажем да се до дели додат- 
ак у манннеким школама са
мо оннм наставницнма койи 
наставу изводе на... българс
ки език и... другари и друга 
рки аз предлагам да пристъ
пим към определяне па доба 
въчните...

НЕ Е ШЕГА
- ^

Д иато те оса и/е_ у г имнаъчЪутУ
има много еалнш-^е у 

ье ' оно и/ то и мо/ и м о? с* и о> 
ПРАС мч Н-ЪШ-у че бчл' наб ецо,ь 
у ^лиеът после микочг&че 
М0о>74 УЧ4Н44ЧТ6 />л ред де Рел-А 
по еъгц ^еето билч ЧУ)р Ц. Иречрм ЪА Пръв зтьт гшшв

ЧАЙРАИЩЕН БОСИАЕТРААШО В КНИГАТА 
е/и иПгьту&Анин по България, прв^ 

1ВВО г -
(ТЕКСТЪТ Е ОТКРАДНАТ ИЗ КОРИДОРА НА ГИМНА

ЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД).
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„Културни програми“ в Долна ЛисинаБАШ ОНЗИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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