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Ьратстбо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

СРЕЩА МЕЖДУ Седма общинска конференция на СК в Бабушница

ТИТО И ДЕЖ ОТГОВОРНОСТТА НА КОМУНИСТА Е НЕЗАМЕНИ
МА С ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

На 22 юни тази година не
далеч ст Темишвар се срещ
на Президентът на СФР Юго
славия и генерален секретар 
на СЮК Йссип Броз Тито и 
председателят на Държавния

ствуваха председателят на Ми
нистерския съвет на РНР и 
член на Политбюрото, на ЦК 
на РРП Йон Георге Мауер, за 
местник-председателят на Ми 
нистерскил съес-г на РНР и В присъствието на 126 деле 

гаги и на гостите: Йовица Де 
спотович, член на Секретари 
ата на кадровата комисия при 
ЦК на СЮК, председателя 
на Идеологическата комисия 
на околийския комитет на 
СКС в Ниш Драгомир Андже 
лкович и Тодор Славянски 
на 20 юни в Бабушница се 
проведе' УП общинска избор
на конференция на Съюаз на 
комунистите-

В доклад,а „Предстоящите 
задачи на комунистите”, 
несен от секретаря на Общин 
ски.я 'комитет Стоян Младег 
нович, бе изтъкнато, че в ра
ботата на общинската органи 
зация на СК могат да се от- 
белязат два характерни пери 
ода- Първият — от Седмия 

) конгрес на СЮК до 1962 годи 
на, когато дейността на член

първични ' организации набро 
«ват общо 60 члена.

Тази политика на приема
не, отчетена като слабост, е 
придружена и от други таки 
ва прояви- Едни организации 
не са били способни да прило 
жат съответни 'партийни мер 
ки към отделни членове, в 
други е имало семейственост 
и пасивност, липса на крити
ка и амокритика, отсъствие 
на по-сериозни мерки за за
здравяване на вътрешнопар
тийната работа.

редни резултати — построи 
се далекопроводът Пирот — 
Бабушница и се разгърна по 
всеместна дейност за електри 
фициране на селата в комуна
та-

Това развитие роди и реди 
ца проблеми, които трябваше 
да бъдат разрешени с помо
щта на пълната ангажира
ност на общес-твено-политиче 
ските фактори. Тази задача, 
както бе изтъкнато в докла
да, бе разрешена успешно, 
така че г-торият период е ми 
над под знака на приспособя
ване дейността към нараства 
щите сложни проблеми във 
всички области на живота, на 
организиране рабс-тата и ли
квидиране на отрицателни я. 
вления и слабости в организа 
циите на Съюза и на изграж 
да не на пълно идейно един
ство на членството в разреша
ването на политически и дру 
ги задачи.

из-

ЗАДОВОЛИТЕЛНА ИДЕЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКА РАБОТА

Разгърщането на иктеграци 
ята в комуната е имало за по 
слекица (това 'подружницнйе 
на Социалистическия съюз да 
обединяват сили, средства и 
работна ръка за разрешаване 
на общи комунални въпроси. 
Важна роля в това отноше
ние изиграха райо-ннигге догб 
вори на Съюза на комунисти
те, на които' по почин на об
щинския комитет са' издирва 
ни общи решения, касаещи се 
до комунални и други ггробле 
ми-

ството и организацията е на 
сочена към конкретизиране 
на Програмата и Статута на 
СЮК,Президентът Тито и Деж на т-ъ ржествеиото заседание на 

Съюзната скупщина през 1963 година
съгласно условията в 

комуната, и към издигане на 
редица стопански, комунални 
лия развой в общината в бо- 
щината. Вторият период — 
от Третия пленум на ЦК на 
СЮК и Писмото на ИК на 
ЦК на СЮК,

СЛАБО НАРАСТВАНЕ 
ЧИСЛЕНОСТТА 
НА ЧЛЕНСТВОТО

съвет на Румънската народна 
република и първи секретар 
на Централния комитет на 
Румънската работническа пар
тия Георги Гесргиу Деж- 

Ст югславска страна на сре 
Щата присъствуЕаха членът 
на Изпълнителния комитет 
на ЦК на СЮК Велко Влахо 
ви, държавният секретар на 
въцшните работи Коча Поло
вин, генералният секретар на 
Президента на Републиката 
Богдан Църнобърня и посла
никът на СФРЮ в Румъния 
Арсо Милатович- От румън
ска страна на срещата’ присъ

член на Политбюрото на ЦК 
на РРП Емил Боднараш, кан
дидат за член на Политбюро
то на ЦК на РРП Леонте Ра- 
уту и министърът на външни 
те работи Корнелиу Манееку.

На срещата бяха разгледа
ни проблеми от взаимен иИте 
рее от област-та на двустра
нните отношения, както и на 
международното работниче
ско движение и актуалнаТа 
международна обстансзка.

Разговорът премина в дру
гарска атмосфера и в дух На 
пълно взаимно доверие.

В хода на това динамично 
развитие в общината не е ми 
нало без слабости в работата. 
Така например в редица ор
ганизации на СК, особено в 
селата Александровец, Оста- 
товец, Завидинци и Брестов 
дол за последните три години 
не е приет нито един нов

когато дейно- 
комунистите е биластта на

насочена към тласкане на це 
лия развой в общината и б<у 
рба против различни отрица
телни явления, които съпът- 
ствуваха това относително бу 
рно развитие в комуната-

В областта на и дейно-по
литическата работа,- се казва 
в доклада, въпросът за раз* 
пределението остава открит и 
от него произлизат редица иг 
дейни проблеми, които се от
разяват върху отношенията

85 ::;ч:
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ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ 

20-ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 

ДИМИТРОВГРАД
ния-г отбор е на мнение в гим 
назията и във всиЧ]си цен-тра 
лни основни училища на тери 
торията на комуната да се 
проведат тържествени събра 
ния, на които ще изнесат спо 
мените си партизани от бив
шия Царибродски отряд-

На края председателят на 
Общинската скупщина в Ди
митровград ще даде прием в 
чест на участниците в парти
занското движение.

Не едно от последните за 
седания на Изпълцителния 
отбор на Общинския отбор на 
Социалистическия съюз бе из 
готвена програма за чествува 
нето на 20-годишиината от 
освобождението на Димитров
град и избран Отбор за чест 
твуване-то от 11 членове- Още 
в течение на 'този меесен От-

.....................борът ще предприеме мерки 
да се свърже • с всички участ
ници в бившия Царибродски 
отряд, които писмено Ще до
ставят спомените си за боеве 
те на този отряд против ^фа- 
шиегката

Младежи ош 

Бабушнишко 

на аЬшойъшя

Тезиокупация- 
материали Ще се публикуват 
във вестник „Братство”.

Според програмата в Дими
тровград ще се проведе тър
жествено събрание и ще бъде 
открита стопанска изложба с 
графикони, които Ще отразят 
стопанския възход на Дими- 
тровградска комуна през два- 
десотогодишния период на 
мирно социалистическо стро
ителство. Предвижда се също 
така и повдигане иа паметник 
на едно от местата, където са 
провеждани срещи и връзки 
с партизаните. Изпълнител-

През първия период из о- 
снови се измени структурата 
на стопанския и обществен 
живот. Бяха образувани реди 
ца нови предприетия. Увели
чи се броят на заетите рабс-т 
ници, укрепнаха коопераци
ите и се превърнаха в могъ
щи селскостопански организа 
Ции, разви се общественото и 
работническо самоуправление- 
В областта на благоустроява 
нето бяха постигнати извън-

член. В някои организации 
членовете са приемани кампа
нийно- През 1962 година в 41, 
а през 1963 година в 32 орга 
низации не е приет гшто е- 
дин нов член- Затова бе под
чертана необходимостта в сел 
ските организации да се при
емат нови членове, особено 
жени, които все повече се из 
дигат като главни селскосто 
пански производители в кому . 
ната и които сега в селсга1те

между хората в колектива, ко 
ито отслабват единството и не 
говата мобилизираща сила и 
трудовия ентусиазъм. С цел 
да се изнигне идейно-полити
ческото равнище на комуни
стите Общинският 
съвместно с Народния универ 
ситет организира вечерно по 
литическо училище, което за 
върщиха тридесет и пет кому 
ниста- Освен това през злма- 

(Продъджава на 2. стр.)

Двадесет и петима ученици 
от гимназията . „Вук Кара- 
джич” в Бабушница наскоро 
трябва да заминат на автопъ 
тя, на участъка Колашин — 
Биело поле. Колко от явили
те се ще бъдат приети зави
си от лекарския цреглед. Брига 
дата ще бъде 'съставена от 
младежи — средношколци от 
Димитровградска, Бабушниш 
ко и Босилеградско-

комитет,
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(Продължение от I. стр.) 
та 2'(К) слушатели минаха 
през семинари, организирали 
в осем района.

Все още недостатъчно се 
следи печатът- От 1071 члено 
ве органа на Съюза „Кому
нист” че-гат 350 членове, а ве 
стника за селскостопански въ 
проси „Задруга” само 120 чле 
нове.

В доклада се изтъкна акти 
вното отношение на комуни" 
етагге към работата на обще
ствено-политическите органи
зации, особено на Социалиста 
чески-д съюз, Синдиката и 
младежта -

Членовете на Съюза в усло 
винта на динамичното разви- 
тае на тази все още изостана 
ла комуна не могат да бъдат 
пасивни 
събитията, 
тивност не може да се изчерп 
ва само в прмсъствуването на 

заседанията 
първичните организации, пи
то тяхната лична отговорност 
може да се замества с отго
ворността на първичната ор- 
ганизацил. В изграждането на 
становища и заключения, пър

вичшле организации трябва 
да Държат сметка за това те 
зи становища да не бъдат са 
мо задължение, но и насока 
за тяхното осъществяване.

На заседанието бе приет 
проектът на програмата за ра 
бета на Общинския комитет 
на СКС за идните две години.

В новия общински комитет 
бяха избрани: Тихомир Аран 
джелович, Александър Богда 
нович, Александър Велкович, 
Велимир Джорджевич, Мирко 
Златанович, Станимир Илич, 
Светолик Илич. Петър Йова- 
нович, Петър Йончич, Вели
мир Ковачевич, Сретеи Кръ- 
стич, Зоран Лепоев, Любимка 
Манич, Г1 ора Мпладииов, Сто 
ян Младеиович (секретар на 
Общинския комитет), Дими- 
трие Николич, Светомир Нй- 
колич, Мирослав Нетрович, 
Смиля Петрович, Богдан Псг 
пович, Воислав Риотич, Ми- 
ливое Славкович и Никола 
Стоилкович-

За делегат на Осмия 
грес на СЮК е избран секре 
тарят на новия общински ко
митет Стоян Младеновци.

М- Бакич

Заш.о има недоволство 

от службата за детски добавки?
град. С прехвърлянет<> на спо
менатата служба администра
тивните операции се съкраща
ват, а от друга страна -реше
нията могат да се издадат в 
срок от 15—30 дни, колкото е и 
предвидено.

Тук Нямаме намерение да на 
влизаме в твърде неубедител
ните доводи с които си служи 
Комуналния завод от Пирот, 
че Димитровград не -разполагал 
със съответни кадри за така 
ва служба и затова било нуяс 
ио тя да остане в Пирот. Все 
пак е факт че тази служба е о 
сновала за осигурените, и тря 
бва да се намери най- лесният 
и пряк път за осъществяване 
на техните законни права.

Д. Йоргов

върлена от _Пирот в Димитров 
град.

Защо районният завод от Ди 
митровград иска да се върне 
тази служба?

Една от основните причини 
с твърде сложното адмииистри 
райе за получаване иа детски 
добавки, което се стоварва 
върху плещите на осигурените. 
Ето през какви процедури нре 
минава едно заявление за по
лучаваме ма детски добавъчни: 
служещият в районната служ 
ба завежда искането в делово
ден протокол, пише съпровож
дащо писмо до Комуналния за 
под в Пирот и го изпраща. За 
подът в Пнрог го приема, пак 
завежда, издава положително 
или отрицателно решение л го 
връща в Димитровград. Тук 
решението се връчва па осигу 
рения, отново се пише писмо, 
че клонът е приел и предал 
решението. За всеки пропуск 
или из 1ъта )яне на някакво у- 
лостовсреиие се пишат нови 
писма, решения— Съща е про 
цел у р ата и ако ползващият се 
от детски добавки само преми 
идва от едно пое лири-,рие 11 д;п

На 16 април 1963 година слу 
жбата' за детски добавки бе 
прехвърлена от Димитровград 
в Пирот. Завеждащият детски 
добавки при Комуналния за'г 
под в Ниш пс с бил осведомен 
и за това узнал едвам когато 
с писмена покапа повикал ре
ферента (вече бивш) за детски 
добавки от Димитровград да 
дойде ма конференция в Ниш.

Седна дума прехвърлянето ан) 
тази служба станало без какви 
то и да с официални докумен
ти. Служещити в клона в Ди
митровград си спомнят, че от 
Ниш им било съобщено по те 
лефои въпросната служба да 
се прехвърли в Пирот.

Въз основа ма новата щатна 
таблица, разписана ог Комуиал 
мия завод в Ниш на 1 април т. 
г. районната служба в Димит 
ровград осведомява Комунал
ния завод за новите работни 
места, като иска службата за 
детски добавки да б-ьдс прех-

наблюдателп на
-тяхната аг

пана

кон-
ПРЕЗ ОКТОМВРИ 

— ИЗБОРИ В ССРП
Секретариатът на Изпълни 

телни-ч отбор на Главния от
бор иа ССРН на Сърбия тези 
дни обсъдил въпроса за избо 
ри в Социалистическия съюз-
Според Статута на ССРНЮ 
тази година излиза мандатът 
на местните, общински, око
лийски, и покрайтснски ръко 
водства на ССРН. Секретари 
атът взе решение да предло
жи на Изпълнителния отбор 
изборните конференции в по- 
дружниците и местните орга 
гтазации да се проведат от 1 
октомври до 15 ноември тази 
година, общинските от 1 ноем 
ври до 31 декември, околий
ските до 20 януари и покра- 
йнинските от I февруари 1965 
година.

Между другото Секретариа
тът е получил по-обширни ин 
формации за съборите на юго 
славсксгбългарската граница 
и за другите форми на взаим 
оотношение между крайтрани 
чните околии. Освен това той 
приел и заключения за по~на 
татъшните задачи в разреша 
ването на проблеми на отдел 
ните народности — национал 
ни малцинства в СР Сърбия.

Пред VIII конгрес на СЮК На младежките 

активи са необходими помацаш
г

Този дълъг и сложен път за 
получаване на детски добавки 
е причина осигурените да ча 
кат и по няколко месеца за ре 
шение вместо цялата работа да 
се завърши в предвидения за
конен срок отЗО дни. И не са
мо това: след като идват по 
няколко пъта в районната слу 
жба в Димитровград, която ни 
що не може да Им отговори те са 
принудени да загубят по някол 
ко дни в Пирот, докато не поду 
чат решенИе. СлужещитТе] от 
Пирот често си служат и с не
позволени средства като казват 
на осигурените, че решението 
е изпратено в Димитровград, а 
то всъщност още не е готово. 
Последват нови разкарвания и 
губене на време и нови расхо 
дн.

ние на общите задачи от об
ществено-политическо естест-

досегашната 
че много

Организацията на Съюза на 
в Боси-

дства , защото 
практика показва, 
пъти избирането е било свър 
зано и с нуждата да се попъ

югославската младеж 
леградската комуна о осъще
ствила през последните годи
ни значителни резултати 
дейността си. Обаче с оглед 
на условията, които съществу
ват, тези резултати са могли 
да бъдат много по-забележи- 
телни- Именно затова в пери 
ода на предконгресната дей
ност- задачата на младежта е 

постигане на

во.
Селските младежки активи, 

които са носители на културв лнят правните места-

да настои за 
още по-големи успехи-

Едно такова заключение мо 
же да се направи за досегаш 
ната дейност от доклада, кой
то бе изнесен на последното 
пленарно заседание на общин 
ския комитет на Съюза на ю- 
гославската младеж в Босиле

Ето как всичко това изглеж 
да на практика;

Величко Тодоров от село Бе 
цип извор обжалвал получено 
то на 22 ноември 1963 
решение а отговоц получил ед 
вам на 21 май 1964 година. Цен 
ко Рангелов от село Драговнта 
чака за решение вече 5 месе 
Ца. Отговор все още няма. Че 
домир Иванов от Горна Невля 
чака 6 месеца. Вероятно има о 
ще много такива случаи, обаче 
службата в Димитровград 
разполага с такива данни.

година

град.
Младежта е съдействувала 

и била носител на акциите за 
подобряване на горското сто
панство в комуната, на челно 
място стои и в културната де 
йност, тя е носител на всички 
начинания в селското стопан 
ство, обаче въпреки всичко 
се чувствува все оЩе недоста 
тъчната последователност и 
организация в работата й-

Заседанието подчерта, че 
част от вината за тази непо
следователност и недостатъч 
на организация в .работата нос 
ят ръководителите ка младе
жките активи и членовете на 
общинския комитет на Съюза 
на младежта- Затова се нала
га въпросът за по-правилен 
подход при избирането на ка 
дрите за младежките ръково-

••Църнн връх44 
ще строи хотел

не
Гостилничарското предпри

ятие ,,Църни връх” в Бабунг 
ница обяви

Младежи — самодейци Колко по-лесно оенгуцените 
би осъществявали своите пра
ва ако тази служба беше в Ди 
митровград и колко би се съ
кратило ненужното и скъпо 
администриране и губене на ра 
ботно време показва практика 
та от дишалите години, когато 
тази служба беше в Димитров

неотдавна кон
курс за търг за построяване 
на хотел в центъра на града, 
чиято проектосметна стойност 
възлиза на 49,000.000 динара. 
Според конкурса сградата на 
хотела ще трябва да се завър 
ши до 31 октомври тази годи

Предконгресната дейност, 
която се разгърЩа в граници 
те на общината, открива нова 
възможност да се премахнат 
всички слабости и пропуски. 
Обаче тези слабости и пропус
ки едва ли могат да бъдат 
премахнати само от младеж
ката организация. Едно здра
во сътрудничество със ССРН 
и особено с партийните орга 
низации ще съдействува за 
това и за успешното изпълне

ния живот по селата, имат; 
как-то се изтъкна, редица тру
дности във връзка с помещег 
нията за работа. Селските и- 
ли кооперативни домове оби
кновено са в притежание на 
земеделските кооперации или 
на други организации- Учили 
щата чаетично стават непри
косновени собствености на учи 

Това пак

на.

лищните • съвети, 
спъва разгърщането на дейно 
стта на младежите, които Бямат 
помещения за упражняване на 
своята дейност. Някои просве 
тни работници не показват до 
статъчно разбиране 
рее към работата на младеж

119 членоЬе Ь съЬешише са 

избрани за йърЬи йъш
Членовете на Изпълнителния съвет и инте-

Във всички предприятия и 
кооперации на територията 
на Димитровградска община 
изборите за работнически и 
кооперативни съвети бЛха 
проведени в предвидения 
срок- В девет предприятия в 
новите работнически 
са избрани 159 души, а в шес 
тте земеделски 
164 членове 
ративки съвети.

За отбелязване, е че повечето 
избрани в ирдеприятията са ли 
ца, които се избират за пръв 
път. В кооперативните орга
низации почти, половината са 
стари членове на кооператив 
ните съвета- Броят на жени
те по отношение на по-ранш
ния брой е малко по-голлм, 
но все още недостатъчен, осо 
бено в кооперативните еъве-

нтът на негдасувалите е твъ-р 
де малък- В предприятията от 
1212 записани избиратели не 
са гласували 57, а в коопера
циите от 6.257 записани изби 
рател не са гласували 186.

Във всички стопански и ко 
оперативни организации са 
направени солидни лодготов-

СРС Трифун Николич и Любона ките активи, не позволяват в 
училищните 
се провеждат младежки кон 
ференции. Този проблем бе за 
сегнат, обаче не и разрешен. 
Събранието, организирано от 
комитета на младежта и не 
можеше да вземе решение по 
този въпрос. Сегашният ле
тен период, когато пристига-т 
студентите и средношколци
те, е удобен момент за едно 
погдейно и по-организирано 
насочване на младежта към 
разрешаване на редица въпро
си, които са нерешени: орга
низиране на беседи, следене 
на печата, изкореняване на 
проявите, недостойни на мла- 
режите, общо казано една та 
кава дейност, която е насоче 
на към по-пълно оформяване 
образа на младежта.

помещения даМиятович в Димитровград
В разговор с представители 

на добн^ествено-иолитичеекту* 
те и топански организации от 
града гостите се интересува
ха за стопанския ход в кому 
ната както и за главните на
соки на седемгодишния план, 
Бяха засегнати също така и 
въпроси на комуналното стро 
ителство, търговията и гости 
дничарството а с оглед на пер 
спек-тивите на Димитровград 
като транзитно туристическо 
място.

На 20 юни Димитровград 
посетиха членът на Изпълни 
телнил съвет на СР Сърбия 
Трифун Николич, секретарят 
на стокооборота и член на Из 
пълнителният съвет на СР 
Сърбия Люба Миятович, под 
председателят на Околийска
та скупщина Манич Божидар 
и секретарят на Околийския 
комитет на СКС в Ниш Вели 
мир Матич.

По време на еднодневното 
пребиване в нашия град гос
тите посетиха и разгледаха 
Комбината за грмени пронзве 
денил „Димитровград”, стола 
рското предприятие „Циле” 
и конфекцията „Свобода", ка 
кто и строеЩия се мотел-

съвети

кооперации 
на новите коопе- ки за успешно провеждане на 

изборите- Досегашните работ 
нически съвти заедно със слу 
жбите на предприятията или 
кооперациите са давали отче
ти за работата. На конферен
циите членовете на трудови
те колективи масово участу- 
ваха в разискванията по отче 
тните доклади и дадоха реди 
Па предложения за отстранят 
ването на някои слабости в 
досегашната работа на работ 
.ническите и кооперативни 
съвети-

Накрая бяха засегнати ня
кои въпроси за обединяване
то и сътрудничеството в дър 
вообработващата и каучукова 
та промишленост в рамките 
на око.шята.

ти.
Според анализ на Общин

ското синдикално вече проце*Д. Я В. в. д я



БРАТСТВО I

Забележено във Власпиа ОкруглицаОПИТЪТ НА ДРУГИТЕ

ВЕДОМОСТИТЕ СТАНАХА ..ПО-ТЕЖКИ Добре организирана 

здравна службаф Средният личен доход увеличен от 19.000 на 23.000 динара. 
ф Със същото число работници произведени 17 на сто тъкани повече

Използването на вътрешни 
те резрви в лесковашката въ 
лнена промишленост „Лете- 
кс”, за които до тази година 
не се знаеше много и се во
деше малко сметка, донесе 
на колектива нови хиляди ме 
три тъкани, повече средства 
за фондовете и увеличение 
на личните доходи средно с 
3.400 динара на месец-

Четиримесечните резулта
ти на стопанисване в тази го 
дина паказват, че в тази най- 

промишлен гигант в 
Лесковашка околия са. произ 
ведени 1?| на сто тъкани пове 
че със същото число работниц 
и машини, които и миналата 
година б«ха в производствен 
процес. В цеха на камгарната 
предачница например са про 

приблизително 44 
на сто повече предиво, откол 
кото през същия период мина 
лата година. Реализацията на 
готови произведения е увели 
чена с 37 на сто, а складира
нето на стоки е минимално, 
защото твърде строго се дър 
жи сметка а бракът е съвсем не 
значителен-

Благодарение на тези резу 
лтати работниците от „Лете
не” увеличиха личните си до 
ходи 'от средно 19.000 
23.000 динара месечно в нача 
лото на тази година- По този 
начин ведомостите на лични
те доходи станаха по-тежки.

вото да бъде на нужна висо
та- По този начин работници 
те са материално заинтересо 
вани за работа в трета смяна 
защото тя им дава 
ноот да дойдат до по-високи 
възнаграждения. Благодаре
ние на тези мерки сега в нощ 
ните смени се произвежда ' и 
количествено и качествено, 
колкото в първа и втора смя 

. на.

Власино — округлишка об | имг* и две „подведомствени,, а
мбулатории в Божица и Кли 
сура, ксито работят от нача- 

край I лото на тази година.
Всяка • амбуалтория има ле 

кар и по една медицинска се 
стра и болноглдеач. Във Вла 
сина
амбулатория, която един 
седмично посещава и 
от Власина Округлица.

ности за по-голяма икономия 
на материали и подобрение на 
качеството на производство
то- Първите опити за изнами 
ране и активиране на вътре
шните резерви в колектива 
изпълниха оптимистничните 
очаквания и тежнението със 
съществуващите мощности и 
работна ръка да се постигнат 
по-добри резултати- При уве 
личение на производството и 
прозводителността на труда 
личните доходи през тази го
дина ще достигнат средно ра 
внище от 25.000 динара, а ко 
лективът е дал обещание най 
ниският доход да бъде над 
20.000 динара. Така ще се осъ 
ществи последователното при 
лагане на принципа — възна 
граждение според работното 
място и залягане в работата, 
което е поставено така че сти 
мулира към максимално из 
ползване на машините и рабо 
тното време.

щина има планински харак
тер, разхвърлени села, без ни 
то едно градче. Това е 
със специфични проблеми и 
трудности в организиране на
обществено-политическия жи
е от. Но това не е попречило 

в своята

;възможг

Рид се намира районна
път 

лекарна тези планинци
община да организират здрав 
на служба, на която могат да 
им завидят и стопански мно
го по-развитите области-

Във Власина Округлица — 
център на „селската” общи
на здравната станция е поме

Така организирана мрежа- 
от здравни заведения напра
ви, че тази твърде важна слу 
жба стана близка на хората

Най-

Значи трета смяна е „изле- 
кувана”, а за „семейни причи 
ни” и „отпуски по болест” се 
говори на шега.

Все пак в „Летекс” заявя
ват, че не са постигнали всич 
ко, че мощностите и покрай 
значителния напредък, все о 
ще не се използват до макси
мум, а резерви има още.

Съществуват възможности 
за чувствително увеличение 
на обема на производството, 
като при това се намалят ра 
зходите и необходимите отсъ 
ствия от работа- Има възмож

голям
I- от разпръснатите овла

стена в нова, наскоро завър- | отдалечени села ст амбулато 
шена сграда- Тя има превър- ) рИИте са 7 км- Картотеките за

. ваксиниране на децата са на- 
Лекарите

зочен пункт, отделение за 
прегледи, зъбна амбулатория 
магазин и акушерско отделе
ние, в което работи една аку 
шерка- Съществува и малка 
аптечка с най-необходимите 
лекарства, за да не се нало
жи за дребни неща да се оти 
ва в Сурдулица или другаде. 
Освен това в Общината има

пълно подредени- 
и другите медицински работ
ници пътуват и по 15 киломе 
тра, за да обиколят и най-за- 

в общината,.
изведени

тънтените села 
защото все още няма достатъ 
чно превозни средства. Благо 
дарение на внимателното от
ношение. към работата пове- 
че от 95 на сто от децата

В. Велкович
са

ваксинирани през -тази годи
на. На прегледи идват по 50 
души дневно.КОМУНАЛНИ СТРОЕЖИ В 

БАБУШНИШКО Лекарите изтъкват, че жи
телите от този край твърде 
много ценят техните съвети, 
а следите на разни шарлата
ни вече са забравени-

Това обаче не значи, че 
I всичко е завършено и в орга 

низационно уреждане на та
зи служба- Все още се чувст
вува нуждата от два зъболе- 
каря и повече медицински ра 
ботници със средно образова
ние и акушерки- Освен тях в 
течение на лятото ще бъдат 
приети още 4 медицински се 
стри, три от които стипенди- 
ра общината- Сега се правят 
усилил за комплетиране на 
съоръженията и обезпечава
не на квартири за зъболека
ря във Власина Округлица и 
акушерка в Клисура, а до 
края на годината ще бъде на 
бавена и линейка за спешни 
нужди.

Планове за развитие на та 
зи служба на територията на 
тази община са доста амбици 
озни, но и осъществми. На
пример, в сградата на амбула 
торията в Клисура вече е по 
етавена инсталация и за рен 
тген — апарати, а във Власи 
на Рид и в Топли Дол се пре 
движда откриването 'на амбу 
латории, в които постоянно 
да работи по един; лекар.

на ето наброява над 1.п00 жите
ли, едно от най-големите в 
общината.

С построяването на този път 
подружницата на Социалисти 
ческия съюз ще иска от авто 
транспортното предприятие ре 
йсът, който пътува до Звон- 
ци, да минава и през Стре
лъц, защото към това село 
гравитират още няколко села 
от района-

Целокупния строителен ма 
териал и работна ръка за по 
строяването на този важен 
обект обезпечи Стрелъц, а Об 
щинската скупщина помогна 
с механизация и специалисти.

***
Никога в Любераджа не са 

могли да направят траен мост 
на река Лужница. Реката 

представляваше опасност осо 
бено за учениците, които все
кидневно преминаваха по твъ 
рде несигурна дървена греда. 
Сега по инициатива на Социа 
листическия съюз жителитее 
на Любераджа решиха даотр 
оят мост- С помощта на Об
щинската скупщина, която им 
обезпечи цимент за поставка 
та на моста жителите на Лю
бераджа Ще имат преход на 
Лужница. Мостът наскоро ще 

бъде завършен-

В пълен разгар е строежът 
на път четвърти разряд, кой 
то Ще свърже Стрелец с пъ
тя Бабушница — Звонци- На 
трасе с дължина от два кило 
метра повече от половина ра 
ботите са завършени. Според

плана на Отбора за строеж 
пътят трябва да бъде преда
ден на съобщение до 15 юли. 
Инициатива за изграждане на 
този подала
дружницата на Социалистите 
ския съюз в Стрелъц, село ко

път е

КАК СЕ ПОСТИГНА ТОВА

— Машините сега по-добре 
се използват •,—, казва Добри 
вое Ристич, директор на „Ле 
текс”. Всички цехове работят 

и производстве-

. -| —
В НИШКА ОКОЛИЯ - 

ЧАСТНИ ГОСТИЛНИЦИв три смени 
ният процес тече нормално- 
Застои почти нлма. Освен то 
ва с дребни реализации и по 
дмяна на някои машинни час 
ти стигнахме до чувствител
но увеличение на мощностти- 

се повече

ща на общината въпреки да 
работи добре-. Затова на об- 
Щните е препоръчано да под
крепят инициативата за под 
държане на частното гостил- 
ничарство, обаче това да не 
иде;- на ущърб нито на обще 
отвото, нито на частното гост 
тилкичарство.

На последното заседание на 
Съвета за гостилничарство в 
Околийската скупщина 
Ниш бе разгледана работата 
на гостилничарските стопан
ски организации- Между дру 
гото на това заседание се из
тъкна, че някои по-малки го- 
стилничарски обекти работят 
със загуба. Затова се препоръ

В течение на тази година 
броят на частните гостилни- 
чарски обекти в Нишка око
лия се увеличи- Сега има 38те, осъществява частни гостилници в по-мал
ките места и селища, където 
общественото гостилничарство 
няма сметка да държи такива. 
В Секцията за гостилничар- 
етво и туризъм при Околий
ската стопанска камара в Ниш 
изтъкват, че частното гостил 
кичарство трябва да се засил 
ва, особено в по-малките мес 
'га- Някои Общини чрез висо
ки данъчни облаги спъват ра 
звитието на този стопански 
отрасъл и това може отрица
телно да се отрази върху ра

този

производство-
В тъкачния цех например е 

дин работник обслужва два 
стана, а все до тази година и 
маше работник за всеки стан 
В предачницата на камгарн е 
дин работник контролира над 
400 вретена, а миналата годи 
на — оклоло 200! 
вЗа отговорници в цеховете 
са назначени 
висш текстилен техникум, и 
е обезпечена квалифицирана 
работна ръка. 
влияние 
използване 
застоите бързо и на време се 
отстраняват, 
над производството 
рен, снабдяването на сурови
ни върви нормално и това по 
ддържа непрекъсността на 
производството, в п

в

инженери с

Това оказва 
върху ефективното 

на машините, а
ча на гостилничарските орга 
низации още веднъж да пре- 
изпитат работата на своите о 
бекти- Ония, които и по-ната
тък работят нерентабилно, 
трябва да се отстъпят на. час 
тни лица, които имат своя ра 
ботна ръка.

звитието на туризма в 
край.

Има обаче и противополож 
ни случаи — в някои пък об 
щини тези-данъчни облаги са 
съвсем незначтелни. Напри
мер в Долевац вече няколко 
години държи кафене частно 
лице, като съвсем малко пла-

М. Бакич

И контролът 
е подоб- НЕЩАСТИЕ В ДОЛНА ЛЮБАТА

С. Хофман На 16 юни в следобедните 
часове в село Долна Любата, 
Босилеградско, в местността 
„Ялов дол” се случи голямо 
нещастие. Захванати от порой 
в един дол, изгубиха животи 
те си двама ученици — 1 — 
годишната Нинха Занкова и 
16-годишният Богослав Илиев 
двамата от село Гложие.

Този ден някои села в Боси 
леградско бяха захванати от 
проливни дъждове и порои
ща- Такъв бе случаят и с До 
лна Любата, когато 
се ' връщали 
Из ггьтя ги заварил дъ 
жд и когато минавали през 
,„Ялов дол’ ненадейно ги емнал 
порой. Двете деца не успели 
да избягат. Те намерили смъ 
ртта си в каменистия дол, ко 
йто има скалисти водопади и 
по 50 метра височина. Стихи

ята ги носила, блъскала, та
ка че телата им останали без 
глави, без ръце и без крака- 
Телата; им бяха намерени слег 
дващил ден на около 3,5 кило 
метра от лобното място.

Тази нещастна случка трог 
на целия край. На погребели 
ето на двете деца присъству- 
ваха преподавателските коле

ТРЕТА СМЯНА Е „ИЗЛЕКУ 
ВАНА”- —

ге<гор4//— Трета смлна не е вече 
„пето колело” — казва Рис
тич. До тази година 
не искаха да работят в нощ- 

отсъотвията бяха

<?
хората

на смяна и 
приели застрашителен вид. 
Случваше се на работа да не 
дойдат и до 30 на сто работ
ници, а мощностите на фабри 
ката да се използват 35 до 40 
на сто в тази смяна. Отсъст-

ктиви и учениците от основ
ните училища от Горна Люба 
та и от Долна Любата- Те от
дадоха последна почит на два 
мата отлични ученици.вията се оправдаваха с меди

цински свидетелства, или пък 
се търсеха разни „семейни 
причини”.

Обаче положението се про
мени- Колективът решително 
зае становище нощният труд 
да се заплаща 25 до 35 на сто 
повече от стартните основи, 
при условие производството 
да върви нормалНо, а качест-

те В. В.
къщи-в

, — Моля ви се, един фасул б сз мухи!
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За незаетостта в ДимитровградскоДелешш за Осмия кошрес на СЮК

Сшоян Младенович ПРЕДИ ВСИЧКО-РАБОТА 

В ПРОМИШЛЕНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Над 1.100 членове на Съю
за на комунистите в Бабуш- 
тгшка община на Осмял кон 
грес ще представлява избра
ния на общинската конферен 
ция от 20 юни делегат, досе
гашният и нов секретар на О 
бщинския комитет на СКС в 
Бабушннца Стоян Младено
вци-

нистическата младеж на Юго 
славил. Като активен младеж 
през 1947 година бива приет 
за член на КПЮ а следваща 
та година става член на Око
лийския комитет на СКОЮ. 
Наскоро бива избран за пред 
седател на Околийския коми 
тет на Народната младеж и 
на тази длъжност остава все 
до 1953- година- Секретар на 
Общинския комитет на СКС 
става през 1956 година и се
га отново е избран на тази 
длъжност.

Другарят Младенович е за
вършил Виеше училище за 
социални работници-

Данните, с които разполага 
Бюрото за работна ръка в Ди 
митровград, говорят за една 
своеобразна незаетост.

В края на май тази година 
в Бюрото са зачислени над 
500 души незаети- От тях 400 
са жени. От друга страна са

Незаетите се изговарят, че 
условията на сезонната рабо
та са далеч по-неблагоприят
ни. Така на строежа на авто 
мобилното шосе се работи 12 
часа, за прехвърлена норма 
не се изплаща и пр- Също та 
ка и в земеделските коопера
ции работното време е по-дъ 
лго, работниците трябва да 
вървят пеша няколко километ 
ра до полето и ДР-

Разбира се, че доводите им 
повече се опират върху тех
нически въпроси, докато в ко 
Г;ена на тяхното отричане се 
намира сесоността, и че така 

I наели се те и занапред нераз 
решават въпроса за собстве
на заетост, която да им обез 
печи онова, което имат щат
ните работници-

Обаче ще приведем и фак
та, който узнахме в общин
ската скупщина, според който* 
незадълге проблемата за неза 
етост ще бъде премахната, 
тъй като промишлените пред 
прилтия се разширяват, пред 
стои построяване и на трета
та фаза на комбината за кау 
чукови изделия Димитров
град” и .пр-

Всичко това говори, че не
заетостта е момент, който ще 
бъде надделян.

Не по-инакво е и положени 
его със заемане на работа в зе
меделските коопераци които се 
обръщат за работна ръка и 
търсят работници. Характе
рен е примерът в това отно
шение със земеделската коо
перация „Нишава” в Димитро

Другарят Стоян Младено
вич, работник, е роден през 
1928 година. Още от ранно де 
тство почувствувал горчиви
ната на живота в работничес 
ко семейство- Затова на 16 го 
дини се присъединява 
Народоосвободнтелпото 
жекие и вече идната година 
става член на Съюза на кому

към
лви-

М. Б.

Най-младият член 

на работнически съвет
МИРЯНА РАНЧИЧ, родена 

през 1945 година в Стрелац, 
в семейство на селскостопан
ски производител, е завърши 
ла училище с много добър у 
спех. След завършване на ос 
новно училище 
село да се занимава със сел
скостопанско 
Но с 
примири-

— Исках да уча. Родители 
те ми нямаха възможност. По 
ч-таг всички мси другарки про 
дължиха училище. Реших да 
уча занаят- И през 196з годи 
на постъпих на работа в ,,Те 
кстилколор”-

И ето, сега е тук, В пред-' 
приятие-го казват, че е твъ 
рде дисциплинирана и на вре 
ме върши работата си — гла 
дене и опаковка на конфек
ция.

— От началото в фабрика

та нищо не ми вървеше труд 
но- Обичам своето предприя
тие, казва Миряна и почерве 
нява-

Тя много изчервява когато 
разговаря. Много се срамува. 
В нел има много скромност и 
искреност. Вероятно съзнате 
ано се отнася към работата. 
Не очудва, че в нея, ученич
ка в стопанството, колекти
вът има все повече доверие и 
очаква да стане добра рабо
тничка в предприятието, кое
то все повече се разраства и 
обещава

на последните избори от 14 
т. м. Миряна Ранчич е избра 
на за член на работническия 
съвет на „Текстилколор”. Съ 
Щевременнс тя е и най-млади 
ят член на самоуправителен 
орган в Бабушнишка обши-

останала на

производство- 
това не искала да се

В един от цеховете па „Циле”

мо 36 души са квалифицира
ни работници, докато остана
лите Нямат квалификации. 

Привеждайки

вград- Същата кооперация те 
зи дни поради недостиг на ра 
ботна ръка изведе на полето 
ученици от гимназията, спо
ред съответно заплащане-

о тези данни 
забелязвам своеобразноотта в 
структурата на незаетите- Пъ 
рво. ГОЛЯМОТО

Ст.. Николов

число жени. 
предимно на заети мъже, го
вори, че относително 
заплати на мъжте търси и те 
да се заемат на работа. От 
друга, това явление може да 
се разглежда и като желание 
за повишаване жизненото ра 
внище, издигане на стандар- 
да- Обаче, интересно е да се 
приведе и факта, който указ 
ва, че мнозина отказват да 
работят, на било каква рабо
та- Най-често, ако не почти 
винаги отказва се сезонната 
работа, а се търси работа в 
комбината за каучукови изде

ЗаЬършиха събрзнияша на 

здраЬно оешуренише 

земеделски йроизЬодишели

ниските

на-
М. Б.

Вести ош Босиле1радско
Тези дни кавършиха събра 

нията на здравно осигурени
те земеделски производители 
на които всички населени ме 
ста от територията на общи
ната избират по един делегат 
които на 10 юли тази година 
ще се съберат в Димитров
град и ще излъчат 6 делегата 
за избиране на Скупщина на 
Комуналната общност на здра 
вно осигурените земеделци — 
производители.

За провеждането на тази ва 
жна задача Изпълнителният 
отбор на Общинския отбор на 
ССРН на последното си засе 
дакие избра 50 активности, 
които на събранията на оси

гурените земеделски произво 
детиле, покрай провеждането 
на изборите, имаха за задача 
да разяснат на земеделските 
производители Основния за
кон за здравно осигуряване 
на земеделските производите 
ли и да говорят за досегашна 
та работа на Фонда за здрав
но осигуряване на земедел
ските производители.

Според новия Закон за здра 
вно осигуряване на земедел- 
ските производители, който 
влиза в сила от 1 юли 
година няма съществени изме 
нения по отношение правата 
и задълженията 
ските производители, 
мо по отношение организаци 
ята и работата на органите на 
самоуправлението във връзка 
със Закона за организацията 
и финансирането на социал
ното осигуряване, т. е., прове 
ждане на избори и образува
не на комунални общности на 
земеделските производители-

Грижи за младите насаждения
Цехът за охрана на местно 

стта от ерозии при земедел
ската кооперацияуНапредък.” в 
Босилеград през този месец 
започна една широка акция 
за окопаване и почистване на 
младите дръвчета. Работници 
те досега са окопали и почис
тили над 130 хектара орехо
ви и сливови насаждения в 
местността „Равни дел”-

вач от село Горна Любата.
Този ден завалял силен дъ 

жд и той тръгнал к^м плани 
ната да посрещне детето си, 
което пасло добитъка. На връ 
щане близо до центъра на се 
лото загинал от гръмотевица, 
когато се подслонил 
но високо дърво-

лия и промишлените предпри 
ятия- Така например 11 души 
са подписали, че не искат да 
работят на построяването на 
автомобилното шосе. Тяхното 
число е много по-голямо, оба
че в Бюрото се изказаха, че 
много души са отказвали да 
подпишат препоръките, а и 
голям брой е бил само устно 
осведомен-

под ед-

овяЗагинал от мълния тази

На 18 юни е загинал от мъ 
лния Кирил Александров ши

' ■- -
на земедел- 

но са-
»» гг '

Разрешаване Обща иро/рама на общинската скуйщина, комунолнаша 

общноеш за сои,иално осшуряЬане и здраЬнише заЬеденияна здравния
ребус

осигуряване) за финансиране 
на здравните заведения и за 
разпределението в тях. Тога
ва, между другото, е установе 
но, че много общински скуп- 
шини от въвеждането на но
вия начин на финансиране на 
здравните заведения са пре
станали интензивно да се за
нимават със здравна полити
ка. Целата своя работа в тази 
област те главно са 
това въз основа на предложе 

на Скупщината комуна 
лните общности 
осигуряване да -решават за из
носите, които стопанските ор 
ганизации трябва да внасят 
Във фондовете за здравно о- 
сигуряване на своите рабс-тни 
пи- Като че ли на много об
щински скупщини олекна, че 
сега пари за здравните фондо 
ве се събират машинално и 
затова някои общински ску- 
пштини не са заинтересовани 
къде и за какво ще се израз 
ходват тези средства- Случи 
се, че някои общински скуп- 
шини бяха твърде изненада
ни когато тази пролет узна
ха, че техните заводи за со

ената скупщина фондовете нациално осигуряване разпола-
В последно време, щом се 

появи някой нов проектозакон 
из .областта на Здравната 
служба и здравната зашита 
на хората, винаги започва 
със следните думи:

. „Носители на политиката в 
тази област са политическо- 
териториалните общности. . •” 

А зад тази декларация стон 
едно голямо задължение. Ня
ма политика без задължения- 
Здравната политика е задъл
жение за създаване на таки
ва условия, които по най-до
бър начин и в оптимална 
пропорция 'защищават здра
вето на хората в комуната- 

А нещата не стоят така. Не 
одавна в Съюзната скупщина 
се води двудневно съвместно 
разискване на представители 
те на четирите отбора на со
циално-здравното вече (за зд- 

- равни и социални въпроси 
при Съюзното вече, за органи 
зация и финансиране в здрав 
ниге заведения, за народното 
здраве и за организация и 
финансиране на социалното

гат със значителни излишеци 
във фондовете за здравно оси 
гуряване.

Обаче, поставя се

здравно осигуряване, какви са 
задачите на здравните заведе 
ния лекарите, а и самите гра 
ждани трябва да се грижат за 
своето здраве-

Поради това. когато неодав 
на, от четири отбора в1 скупщина 
та се разглеждаше и проекта 
на бъдещия общ закон за ор 
ганизация на здравните заве 
дения и здравната защита, 
представителите търсеха ос
вен ония декларативни задъл 
жения на

Системата на финансиране 
на здравното осигуряване на 
земеделските

въпрос:
воденето на здравната защи
та да се слее с истината, че 
комуналната общност за соци

производители 
и според новия закон остава 
почти съща, т- е., разходите 
за основна здравна защита да 
се покриват в рамките на ко 
муналната общност (досега в 
рамките на околията), а раз
ширена здравна защита в ра 
мките на общината.

ално осигуряване е самоупра 
вително заведение и/че всички 
здравни заведения са самоупра 
вителни организми? Значи, 
как да се наложи единна здра

свели на

нията вна политика, която ще тръг 
ва от състоянието на здраве
то на хората в този край и от 
материалните

за социално политиЧеско-терито 
риалните организации и зато 
в а, че са носители на здрав
на политика, да се запише и 
това, общинските 
са длъжни да основават като 
отделни заведения здравни це 
нтри, които да определят про 
грами, да планиртт и на тази 
скупщина да предлагат мерки 
за здравна защита, практич
но да реализират 
политика.

Със закона е дадена възмо 
жност за въвеждане на раз
ширено здравно осигуряване 
на селскостопанските произ
водители от страна на околи 
йските, т. е. общински народни 
отбори, което на територията 
на околията и до днес не е въ 
ведено в Димитровградска, 
Куршумлийска и Пиротска о 
бщина- Това ще бъде една от 
най-важните предстоящи за
дачи на бъдещата Скупщина 
на комуналната общност на 
здравно осигурените земедел 
ски производители.

възможно сти, 
епидемичните условия, а и от 
броя на лекарите и мощностите 
на здравните заведения — от 
днешната реалност и реални 
те амбиции за утре?

Общинските скупщини, из
глежда, твърде често забрав
ят, че и в тази област не мо- 
же да се работи без програма. 
Без

скупщини

здравнатапрограма, в която ще се 
напише какво се търси- Ка
кво

е,

например трябва да на
прави общинската 
какви са нейните задължения 
към тая политика в общии

скупщина,

Д- Й.1»
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През май и юни 1944 войскови патроли, когато 
вратата съзрях нещо, от кое 
то нервите ми изстинаха. От 
черния файтон на Околийско 
то управление в Димитров- 
град, се изтърси точно пред 
кръчмата околийският начал 
ник на полицията Миленков- 
Измъкнах се бързо навън, въ 
рху торбата с компрометира
щите материали прехвърлих 
снетото палто, присилих лице 
то си да поема най-невинно 
изражение и — не колебаей
ки се повече, запъуих се към 
Видлич.

Олекна ми когато без препя 
тствено оставих и последните 
смиловски къщи зад гърба 
си- Но оказа се, че радостта 
ми бе преждевременна. В под 
ножието на Видлич, над сми 

' лсзските лозя, спряха ме два 
ма цивили, въоръжени с пи
столети. В единия познах км е 
га на Каменица Тикварски, а 
вторият беше служащаят ка- 
менищката поща — Перко от 
Изатовци-

— Къде бе момче.
Разказах колкото по-убеди 

телно мога приказката за кар 
тофите и агнето,

— Ами ти знаеш ли,' че сно 
щи шумкаджиите са минали 
тука, я ако те хванат и зако 
лят.

годи
на няколко пъти ми беше въ КОГАТО КОНДУКТОРЪТ носи 

НОВИ ДРЕХИ
през получили кураж и внезапно 

рошили да продължат за Ви 
сок. Тикварски допусна „по 
тяхна закрила” и аз да зами 
на с тях-

С касапите, между коигго я 
здеха коне и бай-Ангел Брез 
нишки, бай-Ачко и други се 
разнелих в Брайковци. По пъ

ИНЦ1-Г

зложено да изпълнявам длъж 
ността на куриер между неле 
галната партийна група в Ди 
митровград и партизаните в 
Стара планина-

Ведн^ьж получих задача 
чрез явката в Каменица да 
занеса на другарите в Балка 
на Еажни писма, ръчни часов 
ници, изевстна сума пари и 
медикаменти. Под претекс, че 
отивам при съученици в Ка
меница да купя картофи ,,би 
нте” и агнешко месо, една за 
ран поех пътя към Козарица- 
До Смиловци не ми се случи 
нищо. Но в самото село се 
стълкнових с непредвидени 
зрудности- В нощта преди мо 
ето пристигане селс-то спохо- 
дили партизаните (както у 
знах по-късно) на Денчо Зне 
полски, на път от Църна тра 
ва към северозападния Ба
лкан. По стените на сградите 
можеха да се прочетат след 
ните афиши: „Смърт на фа
шизма — свобода на народа!”, 
„Не давайте жито, вълна, мля 
ко!”.

На мегдана цареше ожив
ление и се чуваха най-разли 
чни коментари. Пощата и ма 
ндрата бяха разрушени. Ня
кои хора раздаваха кашкавал 
на населението- Кръчмата бе 
ше пълна.

Много пъти бяха отправе
ни критики по адрес на кон- 
дукторите от босилеградското 
транспортно предприятие ,,Бя 
сна кобила”, които своеволно 
и с нелюбезност се отнасят 
към пътниците и по свое на- 
хождекие ги премещат от ед 
но място на друго в рейсове-

беше в това, че кондукторът 
трябваше да го качи на рейса 
а -той беше получил нова угас 
форма.

тя се случи следния 
дент- По едно време, вероятно 
да се пошегува, бай-Ангел се 
обърна към мене:

— А, бе Паско, ти като че
ли си тръгнал при ония в го
рата, а?

— Тамън рабс-та — оправда 
вах се аз.

Същата нощ нейде високо 
в Росопашкия Балкан, в за-

Петър. М- Спасов

КВАРТИРИ 
ЗА УЧИТЕАИ

те.
п Моята случка е една от. мно 

гото-
На 10 юни взех билет за ре 

йса, който пътува от Скопие 
за Босилеград. Макар че 
мах билет останах на скопска 
■та спирка- Кондукторът Але 
ксандър Голубов не ми позво

съм

Наскоро четири просветни 
работника в основното учили 
Ще в Божица ще получат но
ви едностайни апартаменти в. 
новопостроените жилищни сг

ради. Общинската скупщина 
във Власина — Округлица е 
изразходвала за тези строе
жи 6,300.000 динара-

и-тънтена поята с определени
те лица от Каменица бях
ме гости на „шумкаджиите”. 
Предадохме пощата, получих 
ме нужните отговори и сърде 
чно се разделихме-

Това бс_ие едно от най-не-

ли да пътувам „понеже 
имал много багаж”! Всъщност
моят багаж не беше повече 
от 25 кгр. Работата всъщност

приятните пътувалия катокку 
Спас Сотировриер.

На педагогически теми

Гордост и инат у децата през пубертета
Бях ужасен, но изказах у- 

верение, че понеже съм още 
невърстен няма нищо да ми 
се случи. Обаче Тикварски бе 
ше неумолим:

— Я се върни ти с нас в 
Смиловцц, а оттам хващай за 
Димитровград! Друг път ще 
дойдеш за картофи-

Нямаше къде — за да не 
стана съмнителен не настоя
вах да ме пуснат. В тъжно 
настроение се изтърва от те
зи мои ,,защитници” още при 
първите къщи като застанах 
уж по нужда.

Оказах се повторно в Сми 
ловци, но и положението тук 
неочаквано прие вид в моя по 
лза- Димитровградските ми 
съграждани, касапите, загря- 
ти от смиловската сливовица,

то идвам в конфликт с роди 
телите. Но аз не мога другоя 
че. И най-после — какво мит 
слят те. Аз вече не съм хла
пе- Те са виновни”-

Момчетата и момичетата в 
пубертета (от 13 до 1? годи
ни) преживяват дълбоки теле 
спи и душевни промени- Те 
започват да 
Пр-и тях се изменя начинът 
на мисленето и постъпките, 
появяват се нови чувства, се
га бързо расте детското често 
любие и гордост, въобще ста 
ват доста чувствителни и реа 
тират на незначителни обиди 
които понякога и не са обиди 
а само така им се струва. Че 
сти са характерните колеба

ния, тогава изказват съмне
ние и се отнасят критически 
към възрастните. В тях избу 
ява желанието за пълна сво
бода, в техните очи намаллва 
авторитетът на родителите- По 
ради всичко това не се чувст 
вуват сигурни, не могат вина 
ги да се овладяват, което е 
причинат за чести стълкнове 
1шя в училищната и семейна 
среда. Своето отношение към 
средата (когато се стълкнов* 
ят с нея) изказват с мълча-- 
ние и правене инат- И поняко 
га, макар да виждат безсмис- 
леността на постъпките си, не 
могат да се освободят от тях. 
В началото на шестнадесета
та година, а понякога и по-ра 
но у момчетата и момичетата 
идва до уравновесяване и въ 
здържане от инат. Съзнание
то и разумът постепенно, ма 
кар и не напълно, взимат юз 
дите на чувствата. И според 
това гордостта през пуберте
та е една от необходимите, 
но временни признаци в раз
воя на децата през тези годи

Любинка 3- има петнадесет 
години- Интелигентна е и се 
числи между отличниците в 
първи клас на гимназията. В 
семейството с нея се постъп
ва добре. Тя има примерно до 
машно възпитание. Досега ро 
дителите й не са имали труд 
ности. А сега--

На 10 февруари Любинка е 
написала в дневника 
„Днес майка, ми каза да оти
да и да купя нещо в магази
на. Аз четях роман. Не ми се 
ходеше и отказах да л послу 
шам- Майка се ядоса, започна 
да ми се кара- Заканваше се 
да каже и на татко- Аз и от
говарях остро. Скарахме се 
Не зная какво ми беше! Чес- I

Колкото и да се стараех да 
- • остана незабележим, схващах, 

че дълго време няма да смея да 
се върна из селото. сТрябваше 

да узная свободен ли е пътят 
през Видлич има ли в селото 
войска или не. В кръчмата се 
бяха отбили и няколко на ме 
не добре известни касапи и 
мандраджии от Димитровград 
Неспокойни и загрижени за 
сигурността си и джобовете 
си, те се' двоумяха дали да 
продължат за Висок или да 
се върнат назад- Тъкмо реших 
да тръгна с тях ако решат да 
идат за Брайковци —- считгай 
ки, че като техен компаньон 
ще бъда по-малко очебиещ на 
евентуални полицейски или

съпротивяват-
си.

влизаше само в моменти, ко
гато някой идва у тлх. Това 
бе направили в момента кога 
то бе чул разговора в двора- 
След) к&то вдигна капака Дани 
лович бързо хвана дражевиск 
Ил комендант и го извлече в ст 
аята. Той не се Съпротиви- Ле

ко вдигна ръце пред насоча 
ните дула на пистолетите и 
шмайсерите.

Г. и останалите ятаци на 
Видановкч също бяха изнена 
дани, защото и те знаеха за 
това тайно скривалище на 
дражевиста.

Няколко седмици след зала 
вянето му Александър Вида- 
нович бе съден в Бела Палан 
ка, където народният съд. 
след като изслуша обвинени
ето за злодействата на този 
дражевиотки комендант, го о 
съди на смърт чрез разстрел- 

Край.

Как е заловен дражевисткият комендант 

Александър Виданович(3)
ни.ябваше да напусне къщата, 

на Янич стана съмнително, 
че печката не е прилегнала 
съвсем до стената. Той пови
ка още двама другари, които 
насочиха дулата на шмайсе
рите в тази посока, а той дръ 
пна печката. Тръбите падна
ха с трясък- Старата жена, 
която отоеше в корирора се 
хвана за глава и. на присъст- 
вуващите беше ясно, че са на 
прав път. Под печката ясно 
личеше отвор, покрит с дъ
ска- Когато Янич повдигна ка 
пака, пред тях се показа мал 
ка дупка, в която едвам мо
жеше да се смести човек. То 
ва беше последното скривали 
ще на Виданович, в което той

протива ог страна на четниче 
ския комендант, който сигур
но има оръжие- Бяха предви 
дени редица предпазни мер 
ки, защото се очакваха изне
нади.

Групата не беше сигурна 
дали тази вечер Виданович е 
на това място- Знаеше се ве
че че той има още няколко 
скривалища.

На първото тропане на вра 
тата, от лятната кухня се ог 
бади майка му:

— Кой чуха по това време?
Без да й се отговори тя 

отвори вратата и като видя 
въоръжени лица, беше й яс
но всичко. Все пак тя запази 
спокойствие и отново попита: 
' — Кого търсите? В моята 
къща няма чужд човек.

След малко бяха ' отворени 
врата на къщата и неколцина 

на ст групата влезнаха вътре 
очаквайки всеки момент 
протива от страна на драже- 
висткия комендант. Започна 
преглеждане на стаите,, кори 
дора, мазето, килера, но ня
маше никакви следи. Вече се 
появи съмнение, „ че Видано
вич тая вечер се крие на ня
кое друго място, за което и Г- 
не знае.

Бяха предприети още по- 
сериозни мерки да се запази 
тайната за претърсването на 
къщата, и вече се канеха да 
си тьргнат-

И тъкмо когато групата тр

— Къде е сега Аца? — пит 
та го няколко пъти начални
кът на ОЗНА.

— Полека. Ще стигнем и до 
там! — огвърщаше Г. и про
дължаваше да разказва.

Обаче Воя и останалите не 
интересуваше какво е било 
Петрано, но къде сега се нами 
ра Виданович-

— Къде е в Димитровград- 
— каза Г. и продължи да ра 

' зказва.
Вестта, че Виданович е в 

Димитровград много изнена- 
всички присъствуващи- 

Трябваше да се действува бъ 
рзо. Г. не само бе иЗключен от 
Партията, но и веднага бе а- 
рестуван- В присъствието на 
още няколко души от ОЗНА, 

бяха Владо

Родителите, като имат това 
предвид не трябва трагично 
да схващат самоувереното дъ 
ржание на децата в този пе
риод па развитие- Трябва да 
минават през тези детски по 
стъпки и инат- Голяма греш
ка на педагозите и родители
те би била, ако придават осо 
бена важност на тези постъп 
ки, но по-гол яма Ще е грешка 
та, ако от тях правят серио
зен педагогически проблем и 
с драстични мерки (особено 
физическо наказание) искат 
да изкоренят този инат из ос
нови- С това още повече биха 
драматизирали положението, 
защото в желанието да пречу 
пят гордосттда у детето, може 
да нанесат сериозни повреди 
на детската воля и самоувере 
ност. В този случай съвсем на 
място е златното педагогичес 
ко правило на гениалния ела 
вянски педагог Коменски: „Не 
ка всичко тече по природния 
си път, а насилието нека бъ
де колкото може по-далеч.”

да

Б- Николов

между които 
Янич, Гьока Данилович, Ра- 
ша Манов, Станко. Костич и 
други, Г. нарисува план на 
къщата на Виданович, къде
то се скриваше той и след ка 
то бе изготвен подробен план 
се пристъпи към акция за за 
лавянето му.

Късно през нощта, когато 
градът вече спеше, само кяко 
лко часа откак бяха узнали, 
че Виданович се крие в Дими 
тровград, групата, определе- 
на да го залови трогна към 
болницата- В двора, на къща 
та беше напълно тихо. Под 
всеки прозорец застана стра
жа-'Подготовките блха обстой 
ни, защото се очакваше съ-

СЪОБЩЕНИЕ
По случай двадесет години от освобождението на 

Димитровградско редакцията на в-к -Братство” от след-
ТАД1944бГОАИНА”Ва Аа помества Фейлетона „ВОЕННА-

съ-

Фейлетоиът е написан според официални докумен
ти иа Военно-историческия архив от Белград. В доку
ментите на Щаба на 22. дивизия. Щтба на 8. бригада и 
на ХШ корцуе са записани данни за военните действия 
и участието на народа от горно Понишавие в партизанс
кото движение и сътрудничеството с българските пар
тизански отряди. Във фейлтоиа за пръв път ще бъдат 
обнародвани документи за работата иа нашите Народо- 
освободителии отбори в Димитровградско.

Същевременно на страниците на вестника ще .мо
гат да се намерят спомени на бойни от димитровградо 
кия партизански отряд „Момчило войвода” и бойни от 
VIII сръбска бригада за славните дни от Народоосвобо- 
д(ителната война.
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ШВШ ГРЕШКА
от Елин Пелин

Госпожа Дена с приятелка 
та си госпожа Савка бяха до 
ши да направят някоя и дру 
га баня на тия

— Запали лампата, 
за високо мъжът.

— Пшът! Тихо! — каза съв 
сем полека госпожа Дена и 
потърси с ръка да запуши у 
стата му- — Приказвай поле 
ка, ще събудим хората. През 
тил тънки стени се чува ужа 
сно- Не мож да кихнеш про
сто.

шум на общепризнатите и из 
вехтели от употребление се
мейни целувки.

Кавгата престана и след 
четвърт час двамата заспаха 
тихо и спокойно, унесени в 
кроткия дъжд, който тихо шу 
меше навън-

ка-

лрочути леко- 
Сами мъжете 

и настаниха 
остави

ха ги и отидоха да си гледат 
работата.

Двете добри и верни прия
телки живееха неразделно- 
Стаите в хотела бяха една до 
друга, а и болките, които цер 
яха, бяха един и същи: мал
ко киселини в стомаха и мал 
ко ревматизъм в краката.

И двете бяха по на -триде
сет и пет години, запазени, о 
хранени, каквито са всички 
жени на богати хора, кш-гго 
живеят охоло в провинция
та, без грижи и без нерви.

Само че госпожа Дена бе
ше малко нещо ревнива. Тя 
подозираше мъжа си, следе
ше го и от това често произ
лизаха необходимите домаш
ни скандали, които свършва
ха примирително и без всяка 
кви сериозни последствия.

На баните, далеч от него, 
червеят на ревнивостта я пак 
заяде и въображението й поч 
на да работи- Към края на се 
дмицата тя вече сериозно се 
замъчи, не можа да се стърпи 
ами телеграфира на мъжа си 
да дойде, ка-то му 
днешния ден.

Сигурна,, че той ще 
гне, тя отиде привечер на га
рата която беше два гсиломет 
ра далече от баните, да го ча

вити извори- 
им ги доведоха 
в най-хубавия хотел.

На сутринта тропот от теж 
ка кола раздруса зданието- 

Двамата се пробудиха отве 
днъж. В стаята беше влезна
ла дрезгавината на утрото.

Госпожа Дена се надигна и 
пресегна през мъжа си да 
дръпне одеялото от прозоре-

— Да запалим лампата — 
рече шепнешком мъжът.

— Няма нужда- От светло 
то ще се разсъня. Ето стола -
— привлече пипнешком тя е 
дин стол. — Остави си дрехи 
те на него и легни. Ти си съв 
сем сух-

— Дойдох от гарата с авто 
мобил- ч
Госпожа Дена се шибна пак 

в леглото и пружината зас- 
кърца под нейното дебеличко
ТЯЛО.

Мъжът изсумтя, запъшкаи 
в тъмнината се чуваше как 
той едно по едно сваля дрехи 
те си и ги слага върху стола.

— Колко е часът? — попи
та Дена.

— Навярно към един.
— У — у!
— Има закъснение.••
— Е, нали все пак дойде. 

Инак щлх много да се сърдя.
— Няма що да се сърдиш,

— каза мъжът.
— Съблече ли се? — Ето 

ти нощницата, бях я турила 
под възлгавницата.

— Мъжът криво — ляво на 
влече нощницата и се вмъкна 
в леглото.

Дъждът продължаваше да 
шуми навън-

— Да отвори прозореца, — 
рече мъжът.

— А, не. Влажно е, пък аз 
като че сЪм настинала- Ка
къв човек си, брей — забра
ви ме. Остави ме тук и не се 
обади да попиташ как съм, 
що съм.

— Не си кой знае къде про 
паднала-

— Да, да, знам те аз- Ти 
навярно пак с оная..- Тя нара 
чно не отиде на курорт. Зна
еше, че Ще бъдеш сам.

— Не ти ли 
Знам, че ти 
срещал с нея.

—Ни дъха й не съм помири

ца-
Отведнъж тя извика ужа

сена.
До нея лежеше, обърнат на 

другата страна, мъжът на не 
ината приятелка госпожа Сав 
ка!

— Никола, едвам произнесе 
тя, — какво търсиш тука?

Никола скочи също ужасен 
по нощница и почна бързо 
да се облича. Той няколко 
време не можа да каже нищо 
а като побъркан разкоп чава 
ше и закопчаваше ризата, жи 
летката, палтото- След като 
завърза обущата си, той се из 
прави блед като стена и про
говори:

— Каква стана тя...
— Ах, боже, ах, боже, — 

— закърши ръце под завивка 
та госпожа Дена, ужасена и 
отчаяна. — Ами сега, ами се
га?

определи
Последни учебни дни

приети

ТАМ Е ШЕКЕРЪТАнегдзтка- • « •
Мъжът, й обаче не приети^ 

гна и тя се върна разстроена 
и без апетит. Прибра се рано 
в стаята си, разсъблече се бъ 
рзо и си легна-

Все пак тя не изгуби наде
жда.

— Навярно той 'ще дойде с 
нощния влак.

Навън заваля

— Е, че тази стая нали бе
ше на жена ми? Аз тук я ос- 
тавих..-

— Е, да, ама ние ги разме
нихме... мълчание, 
на господин Никола, като дви 
жеше двете си ръце като че 
дирижираше оркестър-

Лицето му изглеждаше не
съвместимо с околната об
становка, като тамбура, зака 
чена в кухня.

— Грешка, грешка, — пов
тори няколко пъти той и се 
измъкна тихо в коридора.

При някоя си Любица дош 
ли на гости две жени, които 
тк искала да послужи С кафе- 
След като си поприказвали за 
едно — друго, Любица заповя 
дала на дъщеря си:

— Моме, турай джезвето!
След няколко минути вода

та закипяла, сложили кафе
то, но захарта никак не мо 
жели да намерят- Дъщерята 
на Любица полека открехна
ла вратата и тихо попитала:

— Мамо, куде е шекерът?
— Гледа ли у долапът? Не 

е ли на лолицу? Тражи ли по 
сандък... А у ковчег? Да не е 
под сламнякът?

— Нема га-
— Боже, боже, куде ли сам 

га оставила! Епа од овия про 
клети суртуци се закаса- Ку
де не съм крила. Ете съг не 
знам куде съм га оставила — 
оправдаваше се домакинята-

Гостенките л утешаваха, че 
и те мъчат същата мъка със 
своите деца, и че не са дош
ли зарад кафето, ами така, да 
се видя-т и си поприказват ма 
лко.

Захарта ,шш „шекер”, как- 
то ние обикновено казваме, 
беше рядкост у нас особено 
преди Първата световна вой
на- Домакините внимателно 
го пазеха за „благден”, семей 
ни тържества и важни гости. 

Те смиряваха децата с него 
Мълчи, мама че ти даде ше 

керък”, а понеже беше един 
ственото сладко по домовете, 
майките го криеха от децата- 

Случката, която ще приве
дем най-добре ще илюстри
ра как захарта е пазена от 
палавите деца.

зашеп-

дъжд, засвят 
капки

ОТВО"

ка се, загърмя и едри 
почнаха да шибат през 
рения прозорец.

Госпожа Дена стана, 
вори прозореца, закачи 
го дебелото одеяло, което упо 
требяваше за

прит- 
на не

е омръзнала- 
сигурно си се

завеса, напипа 
кревата в тъмното и пак 
на. Дъждът навън 
и започна

лег-
се укроти 

тихо и монотонно 
да шупли, Еодна-та тръба зата 
наника, пригласи й и тенекие 
ната настилка на балкончето- 
Госпожа Дена

сал-
КАКВО Е ЦИКЛОН— Знам, знам... Да не мис

лиш, че не знам! Ти ако беше
се унесе- обър 

чистата 
тя зас-

мислил за мене... щеше да се 
обадиш- Аз всичко ще науча.

— Я доста си дрънкала глу 
пости. По-добре кажи ми как 
си с ревматизма.

— Малко те интересува 
моя рвматизъм-

Мъжът просумтя нещо сър 
дито и с висок глас-

Госпожа Дена му запуши у 
стата. И

Думата «Циклон* е от 
гръцки произход и значи 
кръг. Иначе, вие много пъ 
ти сте чули за циклона. Вс 
ъщност той представлява 
страхотна буря, която най 
-често захваща Източна 
Азия. Когато на пътя му 
се изпречи река, море или 
пустиня, от водата и пясъ 
ка той прави тръби висо 
ки и по няколко стотина 
метра, носи ги Далече и 
там където силата му от
слабне и където паднат но

сените от него материали, 
прави истински опустоше
ния. Силата на циклона е 
толкова голяма, че може да 
изтръгне от корена и най- 
големите стъбла. Тогава ст 
радат дори и цели горски 
пространства села и градо
ве. За циклона къщите са 
наистина играчки.

Затова хората, къдет© бес 
неят циклоните, живеят ви 
наги със страх от неговата 
огромна, унищожителна си 
ла.

на се един два пъти, 
й душа се успокои и
па.

На вратата леко се почука. 
I оспожа Дена се просъни и се 
ослуша.

Дъждът продължаваше се 
така приспивателно 
а в стаята беше 
тъмнина.

да шуми 
непрогледна В този момент Любица си 

спомни къде е скрила захар-
тате пак шепнешком 

почнаха да се карат.
По едно време мъжът про

тегна ръка и я прекара по це 
лия й гръб върху нощницата.

— Ти си май понадебеляла 
— нежно рече той.

Тя се притисна към него и 
в тъмнината се чу лекият

Госпожа Дена се обърна и 
склопи очи да продължи съ
ня си, но се почука пак- 

Почука се на нейната

— Черко, търчи у зевник! 
Там е шекерът. Ете у зевник 
на плакариюту, на буре- На 
бурето има коше, у кошето 
дронци- У дронците има панта 
лони на бащата ти- Шекерът 
е у джоб ча панталонете-.-.

Душан М- Чирич

вра
та.

— Кой е? — попита тя ма 
лко изплашена, малко зарад
вана-

Аз съм,.-. Отвори ми!
— А- ти ли си,

Почакай.
Госпожа Дена 

кревата и; без да пали лампа 
та, упъти се към врата, завъ
ртя ключа и отвори.

— Пропуснах първия трен, 
—- заговори мъжът, 
работа, затова взех вечерния.

Чу се - шум на няколко це
лувки.

С какво нетърпение те ча
ках, — заговори госпожа Де
на, като го' прехвана през 
кръста. — Днес ходих на га
рата да те посрещна.

ти ли си.

По повод стогодишнината на Бранислав Нушнч вна война”. Образът на Арсо 
бе пълнокръвен и живо пред
ставен- Изобщо повече наход 
чивост на постановчика, по-вя 
рно отражение на Нушич.

се изсули от

Гоетуване на Народния театър от Пирот
имах В чест стогодишнината от 

рождението на Бранислав Ну 
шич Народният театър от Пи 
рот на 9 юни тази година се 
представи на зрителите от Ди 
митровград с пиесата „Живо
тът виден чрез смеха” — про 
грама, съставена от три актов

ки — „Двама крадци”, „Ки
рия” и „Световна война”.

Представянето на Народния 
театър от Пирот беше недо
статъчно подготвено. Поста
новчикът е потърсил едно съ 
временно решение като при 
това е съединил гротескното 
с реалното- Това особено про

Ст. Н-„Кири-личава в 
я”, където на грубия реали
зъм, суровото социално поло
жение, образите на децата са 
гротексни несъвпадащи с реа

лизма, който има в образа на 
майката.

актовката

Далеч по-добър успех бе 
постигнат с актовката „Свето
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Васил ПАВУРДЖИЕВ

Ъратстбо ЗА МАЛКИТЕ МИДКИНИШЕГИ
Па ще ти обул 
в чехли всеки крах 
тръгнеш ли — 
да плашиш 
всеки котарак!
И Ше ти напудря 
хитрата глава, 
па да ти се смеят 
всички след това.

Котко — Котарано, 
мирно тука стой — 
мръднеш ли — 
да знаеш, 
ще те чака бой- 
Аз ше те натруфя, 
с шапка и пола, 
и ще те препаша 
със червен колан.

Драган ЛУКИЧ вол, майчице моя, но без ро
га-

И най-сетне Петър започ
нал да мяука:

— Мяу, мяу, мяу.
Селянинът се сепнал и под 

викнал:
— Пет, мишки ушите ти и- 

зели . •.
Момченцата се спогледали, 

спогледали и сетне се разоти
шли по домовете си.

ЧУДНИ ДРУГАРИ
Били четири момченца, кои 

то се казвали: Душко, Йова, 
Миле и Пера- 
хрумнало да подражават на 
животните и по този начин 
да плашат хората- Цялата у- 
лица нямала спокойствие ст 
техните палавщини.

Щом като видят някои съ
сед да върви по улицата, те 
се наредят един край друг и 
тогава един започва да лае, 
друг да реве като магаре, 
трет да мука и четвърт да мл 
ука. Минават хора и се чу
дят какво да правят- Но ве
днъж по тази улица минал 
някой селянин- Душко го по 
срещна пръв и внезапно за
лаял:

— Ав, ав, ав.

Селянинът казал:
—. Ала това куче страшно 

лае. Бягайте хор*, ще ви раз 
къса . . -

Веднъж им

В тоя момент Йова 
нал да реве срещу селянина 
като някакво магаре:

— Йа, йа, йа-
Селянинът го погленнал и 

казал:

ч
КРЪСТОСЛОВИЦАзапои-

4Глкгор ПОПОВСКИ

Песента на щуреца Ш1
— Ще вали дъжд, щом ка

то магарето реве •. - Хора, под 
гответе си чадърите, че дъж
дът да не ви намокри.

Миле се изкривил целия и за 
почнал да мука като вол, ко- 
лкото гърлото му държало:

— Му, му-у, му-у.
А селянинът

1
Щом Лятото дойде 
и узрее житен клас, 
весело се наслаждавам 
и пел на цял глас. ча ГМоята цигулка 
има жици пет- 
Цяло ДяТО свиря 
да ме слуша цели свет.

А;казал:
— Ама и е добър вол-^би- 1 I

V/.ЛЪВ, ЩУКА И ЧОВЕК е«•/ т*

Веднъж край някоя река 
разговаряли един лъв и една 
щука. Малко по далече един 
човек; прислушвал разговора 
им-

към лъва и с гола сабя му от 
рязал едно ухо- Лъвът скок 
нал и започнал да бяга.

Когато стигнал до реката, 
Щуката изплувала от водата 
и го запитала:

— Какво, видя ли човека?
— Да —. казал лъвът- — 

Имала си право като ми каза, 
че човекът е лукав. Не мо
жах веднага да го намеря; е- 
дин ми каза, че някога бил

човек, друг — че ще стане ч0 
век, а когато най-после наме 
рих човека — зле минах. Той 
ми каза да се измъкна малко 
и да
след това гръмна с пушката 
право в уотата ми, че и сега 
нещо ме пече вътре, а после 
ми отряза и едно ухо- Сега се 
уверих, че човекът наистина 
е лукав-

Водоравно: 6. Развлечение
7- Злобна
8- Две гласни1. Известие 

2- Красота 
3 Докторка
4. Един континент
5. Вид птица

отворя челюстите си,
Но щом щуката забелязала 

човека, веднага избягала- 
По-късно лъвът я попитал: 
— Защо избяга във вода-

От 1 до 9 приспособление 
на радиоапарат за приемане 
на образи-

та?
— Видях един човек-
— Па какво от това, че си 

видяла?
— Той е лукав.
— Човекът? — попитал лъ 

вът. — Аз ще го изям.
И лъвът тръгнал да търси 

човека- Ходил колко ходил и 
срещнал едно момче.

— Ти човек ли си?

Смешното билка(Руска народна приказка)

годете В Арабия расте една билка 
с необикновени свойства. Сре 
ща се в два вида- В областта 
Касена тя е низкостъблена, а 
в околностите на Анубра до
стига височина до един ме
тър. Листата й са светлозеле 
ни, цветът жълт, а плодът е 
шушулка с три или четири че 
рни зърна, които много при 
личат на зърната на боба — 
те миришат на опиум и имат 
сладък вкус. Когато зърната 
се стрият на прах и той се 
взема в малко количество, с 
човека се случват необикнове 
ни неща- Най-напред той по
чва гласно да се смее, след то 
в а игр ае, правейки необичай
ни движения. Прахът действу 
ва един час. След това пациен

тът пада отпаднал и егвг о- 
дин час, а като се пробуди, ме 
си спомня нищо-

— Не, още не съм. Аз съм 
момче, но скоро ще стана чо
век.

Гигантската сила 
на печуркатаЛъвъвт продължил 

си, Срещнал един старец.
— Ти човек ли си?
— Не, сега не съм, но бях-
— Какъв пущинак, никъде 

не можеш да намериш човек! 
— помислил си лъвът и про
дължил по-нататък.

Вървял, вървял и срещнал 
един войник с пушка и сабя.

— Ти човек ли си?
— Да, човек съм-
— Е, тогава ще те изям!
— Чакай — казал човекът 

на лъва. — Отдалечи се мал 
ко, а аз ще скоча в челюсти
те ти- Само разтвори устата 
ей колко можеш повече!

Лъвът го послушал и раз
творил устата си. Войникът 
ое прицелил и гръмнал с пу 
шката. След това се затичал

ПЪТЯ

В техническата работилни
ца в един завод в Съветски* 
съюз израснали две нежни 
печурки, като пробили асфал 
тирания под и то на такова 
място, кЪдето асфалтът въоб 
Ще не бил се из пукнал. Прог 
фесорът по биология Сухору 
ков заявил: „И най-нежните 
растения, включително и пе- 
чурките, при своето развитие 
и размножаване проявяват 
голяма сила. В този случай 
двете печурки за да пробият 
асфалта, е трябвало да имат 
сила от няколко атмосфери, 
на които дори твърдият ас
фалт не може на устои-’’

Кой автомобил пръв Ще стигне до целта?

Може ли пеша да се отиде 
от Европа до Америка

само като се мине през Азия.
При Беринговата теснина, 

близо до Аляска, разстояние- 
море или със самолет, — а то между Азия и Америка е 
пеш. Дълго проучвал географ .само 32 километра- Това ма
ската карта и най-сетне от- сто му се видяло най-подход- 
крил, че едно такова пътеше
ствие може да се осъществи

Един шведски гражданин ре- 
шил да отиде в Америка, но 
не както всички други — по

БИСТРОТО КЛАДЕНЧЕяще, за да мине на западния 
континент- В полето под баира

И поел пеш от Европа до бистро кладенче извира. 
Америка- Направил си сметка Там овчарчета се сбират 
до Беринговата теснина да и с кавал си меден свирл-г.

През замата опустее, 
бел снежец го там завее, 
но щом слънце изгрее 
кладнчето оживее-

Там децата са събрани, 
весели, засияни, 
песнички си пеят 
и весело се смеят-

Милованка Тодорова,
У4- П кл. — Градини

ГАТАНКИ
НА ЕДНО ДЪРВО ДВА

НАДЕСЕТ КЛОНИ 
НА ВСЕКИ КЛОН ПО 

ЧЕТИРИ ГНЕЗДА,
ВЪВ всяко ГНЕЗДО 

ПО СЕДЕМ ЯЙЦА.

стигне през зимните дни, ко
гато водата замързва и да из 
ползува ледниковия мост. Сти 
гнал до определеното място и 
с шейна, теглена от кучета, 
минал по леда и се отзовал 
на американска земя.

ЩО Е ТО?
(РЕШЕНИЕ:

ТА, МЕСЕЦИТЕ, СЕДМИ 
ЦИТЕ И ДНИТЕ)

ЗАЩО ПЕТЕЛЪТ КОГА 
ТО КУКУРИГА, ЗАЖМИ-

ГОДИНА-

1

ВА?/ (ЗАЩОТО ЗНАЕ ПЕСНИ 
ЧКАТА СИ НА ИЗУСТ)' « ЕДНА ЗАДАЧА<

г*'
РЕБУС% Попитали Петьо на кол

ко години е, а той отгово
рил: „Татко е на 42 го;
Той е с две години по- 
от мама- Мама пък им: 
пъти повече години, о- 
кого аз и брат ми за<
Но все пак аз съм с :
2 години псгголям от 
ми”.

На по колко години 
Петьо, брат му и майкаОивтайте ое да открйете ктом) е в-ьзоедмял „И: войвода”



ХУМОРЕСКА Преди двадесет години

Атентатът срещу ХитлерЖелая да науча лоши неща
Недей да ходиш с-ьс Серьожа! Ще те научи лоши ра-

Аз отдавна исках да науча нещо лошо'. Дотегна ми вб- 
че онова на мама — „Добрите /деца това. не правят"!

Побрано въобще не обръщах внимание на Серьожа. 
Но понеже суг него мога да науча лоши 'неща, заслужава да 
се запозна по-блнзко с него.

—Серьожа- запитах сппсхолмтелмо, може лп да ме на
учиш нещо лошо.

.— Не мога, каза той-
— Чуден е — помислих си аз. Следващият ден отново 

отидох.при него. — Серьожа, да се намерим: ще тн дам нож
че, но тн да ме научиш нещо лошо.

— Не искам, каза Серьожа п се отдалечи ог мене.
— Малко е ножче — заключих аз. — Той сигурно знае 

нещо твърде лошо.
Един ден след това — пак се намерихме.
— Знаеш.ли какво, Серьожа, хайде да бъдем другари.
— Съгласен съм, каза гой-
— Но същински другари учат едни други го на всичко, 

каквото знаят.
— Аз нищо добро не зная, отговори гой,
— Хубаво — зарадвах се аз. — Научи ме нещо лошо.
— Не зная — каза той 1— и избяга.
Четвъртия лен аз го принудих да застане в ъгъда.

—Искаш ли ти, да ме научиш нещо лошо, или не ис
каш? — подвикнах аз по-силно.

— Защо постоянно ми досаждаш? — започна той-
-— Лъжеш — казах — мама никога не греши.
Петия) дек нищо не питах Серьожа. За да ме научи не

що лошо, трябваше да ро набия.
Когато настоятелят м'е доведе у дома, мама извика:
— Нима Не ти (говорих да не се дружиш със Серьожа!

Ф. КАМОВ'

бекги. (Продълж. от миналия брой! да стъпи в действие, със свои
те части, които се намирали в 
готовост. Обаче не получил у- 
говореипя стиал.

Виждайки чс между заговор 
ципите в Гермиаия, след вест
та че Хитлер е жив, е настъ
пило дезоргаиизираие и коле
бание, Щауфенберг поискал 
бърза връзка със заговорнщди 
те в Париж, за да ги убеди да 
стъпят я действие. Сетне Пяло 
то си внимание обърнал Към 
генерал Фром.

Генерале, — казал му той — 
аз подготвих и сложих бомба
та. Невъзможно е иякой да е 
останал жив.

Обаче Фром бил доста пред
пазлив и му отговорил:

— Грофе Щауфенберг, атен
татът не е успял. Остава ви са
мо да извършите самоубийст- 
в з

Щауфенберг отхвърлил този 
съвет, а Фром веднага издал 
нареждане някои от заговор- 
нините да бъдат арестувани.

тил патрули, които да задър
жат онези военни части, които 
би тръгнали срещу Столицата, 
а после се погрижил да открие’ 
главния щаб на заговорниците 
и да залови всички техни ше
фове.

Щауфенберг бил убеден, че 
атентатът е успял и затова по
бързал по най-близкия 
фон да извика генерал 
рихт. Но именно тогава узнал, 
чс заговорът срещу Хитлер е 
безуспешен. За говорилните се 
опитали по един или друг на
чин да узнаят дали Хитлер е 
загинал или пс... Така минали 
напразно цели три скъпоценни 
часа, през конто върховният 
шаб на фюрера бил откъснат 
от външния свят... А Щауфен
берг нс можал да си обясни 
какво е станало в стаята, къА© 
то фюреоът се .намирал с 1р\- 
па генерали и където бомбата, 
избухнала Одбрихт, да не се ко 
лебае и да зопочна така наре
чената операция „Валкнр”. До 
като идвали тези съобщеш/я 
теиерал Олбрнхт се отправил в 
бл>рото на генерал Фром. Заго- 
ворницнте знаели, че нарежда 
ннята на Фром ще бъдат иеот 
ложно спровеждаин и негова 
та помощ в тоя момент за Тях 
била от голямо значение.

тслс-
Олб-

ХАОС МЕЖДУ 
ЗАГОВОРНИЦИТЕ

Обач това не 
кова заговорниците, 
съобщенията на Дойчландсзен 
дер, че след известно време 
фюрерът ще се обърне към геР 
майския народ. След това узна 
ли, че генерал фон Хазе е аре 
стуван и че нацисткият генерал 
Райнеке, подпомогнат от есе- 
совци, превзел командуването 
над всички военни части в Вер 
лин, с намерение да тръгне сре 
щч заговорниците- Групата от? 
офицери от щаба на Одбрихт, 
които също били включени в 
заговора, видели, че бунтът ще 
пропадне. Затова с оръжие в 
ръка те поискали обяснение от 
Одбрихт и арестували Щауфей 
берг.

От този момент между заго
ворниците настъпил същински 
хаос
се арестуват и обвиняват. Ня
кои, като например генерал 
Фром, стъпили в действие и а- 
рестували генерал Бек, който 
според плана на заговора тряб 
вало да стане Държавен глава. 
Фрол, макар че отказал да у- 
частвува в заговора срещу Хи 
тлер. все пак бил в течението 
му. Именно затова чрез аресту 
ването на ръководителите на 
заговора и неотложното им ли 
квидиране, Фром искал да за 
личи всички следи за участие
то му в заговора и да избегне 
каквнто и да било последици. 
„В името на фюрера” образу
вал „военен съд”, който без ка 
квото и да било разпитване из 
пекъл смъртна присъда на че 
тирима висши офицери: на ге
нерал Мерц, генерал Одбрихт, 
полсовник" Щауфенберг и пору 
чник Хефтен.

На 20 юли около полунощ 
напълно бил потушен единст
веният сериозен бунт срещу 
Хитлер, чнйто неуспех се дъл' 
жи както на известни фатални 
моменти, така и на колебливо 
стта на участниците в загово
ра. Но ако те били нерешител 
ни в своите действия, то от- 
маздата на Хитлер срещу всич 
ки заговорници и подозрените 
като несигурни била доста свй 
репа. Хитлеровата заповед бй 
ла: „Всички трябва да бъдат1 
обесени като стока”. Списъкът 
на избитите, обвинени за учас 
тие в заговора, е дълъг. Спо- 
пел един извори броят на изби 
тите е 4980 души, докато досие 
тата на Гестапо показват, че 
са избити над 7.000 души.

смутило тол- 
колкота

ГЛАСЪТ Н \ ХИТЛЕР

Между заговорниците отно
во настъпил известен ред. Б\а 
годарение на това те започна
ли конкретни акции. Комендан 
тът на Берлин генерал фон Ха 
зе извикал коменданта на елит 
ния батальон на гвардията 
Гроздойч^анд веднага да дой- 
\о при IяХ. Той неотдавна бил 
получил нов чин и вероятно за 
това заговорниците не разчи
тали на него. Но този ден ко
мендантът на елитния батал
ьон изпълнил една от главни
те роли. Биде му възложено да 
арестува министъра на пропа
гандата Гебелс.

Обаче няколко фатални мо- 
непредвидени от заго-мента,

ворниците, като оня с премест 
ването на 
на фюрера и резервността на

започнали взаимно да
чантата в кабинета

Сиорш
отделни военни ръководители, 
насочили събитията в обратно 
направление.Поражение на „Асен Балкански“ на три фронта

в Когато генерал Тнле осведо
мил, че вестта за неуспешния 
атентат срещу Хитлер веднага 
ще бъде съобщена по радио
то, те дошли на идея, че неза 
бавно радиостанцията трябва 
да бъде в техни ръце. Гроф 
фон Хелдор, шеф на полиция
та и решителен заговорник, с 
нетърпение очаквал момента

В неделя на 21 юни футбол 
ният отбор и отборът по ръч 
на топка „Асен Балкански’’ 
от Димитровград се срещнаха 
Ъьс съответни отбори от Слив
ница. Срещата по футбол завър

последната среща между 
отборите по ръчна топка ,,А- 
сен Балкански” и ДИВ-Софил 
заЕърши с победа на софий
ския отбор с 25:15.

Между ръководителите на

Гебелс се отличавал със спо 
собността да намери изход от 
ВСЯКО критично 
Това станало
гато Ото Ремер комендант на 
елитния батальон, влезъл в не 
гов-тя кабинет ла го апестува. 
Гебелс му обяснли, че сега Хит 
младия комендант, който 0,,л 
насочил револвера срещу него, 
на дадената клетва за вярност.- 
Ремер му отговорил със сигур 
ногт, че Хитлер е вече мъртъв. 
Гебелс му обяснил, че сега Хит 
дер е повече жив, 
да било тю-рано. 
слушалката на телефона и за 
по-малко от две минути Хит
лер се обадил от другата стра
на на жицата I сбелс подал 
слушалката на Ремер. Познава 

и 1 ласа му? — н. ,н: ,л го вър 
ховният глава. Хитлер му зано 
вядал \а но I V' ти бунта и да 
слуша нарз хданпята на Гебелс 
и Химлер. Същевременно Ре
мер получил чин полковник.

Това било съвсем 
Това било съвсем

:НЧ', положение, 
и в момента, ко-

СЬешещ рак
Сътрудниците на друже

ството на зоолозите в Калку 
та преди известно време у- 
ловили огромен морски свет 
тещ рак-

Този необикновен екзем
пляр, уловен недалече от бре 
га на дълбочина ст 90 метра, 
има диаметър 62 см, докато 
големите му клещи са дълги 
цел метър- Ракът, който има 

• доста строен изглед и големи, 
изпъкнали очи, бил уловен 
през деня и поставен в годцм 
съд с вода.

Изненадата на зоолозите би 
ла голяма, когато се стъмни- 
ло и открили, че ракът испу- 
ща млечно-бяла фосфоресци
раща светлина. Светещият 
рак се намира сега в аквари
ума в Калкута-

откогато и 
После взел

Футболисти от „А. Балкански”

ши с победа на отбора на се
ло Сливница с 4:1.' Баскетбол 
ният отбор в среша с отбора 
на „Герой” от Сливница и загу 

<>и с 77:50-

лосгатъч- 
достатъчно 

за н!его! Като получи!л заповедна 
веднага тръгнал да я изпълни. 
Изтеглил своя батальон, 
някои командувания и изпра-

тези спортни отбори се пости 
гна споразумение сливнишки
те спортисти да гостуват в 
Димитровград на 20 септем
ври тази година- заелГ. Гюров
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