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Извънредна общинска конференция на ССРН в Босилеград

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО изисква ПЪЛНО ДНГД- 

ЖИРДНЕ ИЛ ВСИЧКИ СИЛИ в КОМУНАТА
На 12 декември в Босилеград се проведе извънредна 

общинска конференция на ССРН. В работата Участвуваха 
делегати от местните организации 
ствено-политическите организации

Всички усилия за възобновява 
нето и адеградирагште гори и 
за залесяване на ерозивните 
площи.

В разискванията делегатите 
изтъкнаха необходимостта от 
обединяване иа кооперациите, 
от изграждането на системи за 
напояване. Изтъкна се същота 
ка и необходимостта 0т подоб 
ряване на кадровата структура 
в земеделските кооперации.

Конференцията бе поздраве
на от председателя иа Околий 
скхш отбор на ССРН Любен Ко 
вачевич, който подчерта, че 
благоприятните условия в сел
ското стопанство създали се 
след реформата грябва да се 
използват за разширяване на 
кооперативните отношения ме
жду частните производители и 
кооперациите.

Накрая конференцията избра 
двама делегати за VI конгрес 
на ССРНС. За делегати бяха 
избрашг Панайот Дойчинов, пре 
дседател иа ОК на Съюза на 
млаежта и Вене Стоянов с©лс-

101)
и представители на обще-

_ от комуната. Като гоСти
нрисъствуваха секретарят на ОО на ССРН Сотир Радивоевич 
н подпредседателят на ОО на ССРН Люба Ковачевнч 

Доклад за проблемите на 
предконгресната дейност стопанството в комуната и за 

в организациите на ССРН 
председателят на Общинския отб0р Славчо Сотиров.

изнесе

В доклада се. подче,рта, че 
планинският характер на кому 
пата дава големи възможности 
за развитие на животновъл- 
«твото, овощарството и горско 
то стопанство- Обаче акциите 
за подобряване на расовия съ 
«гав както на едрия така и на 
дребния добитък започнат» пре 
ди няколко години не са пр0ве 
дени в дело. така че днешното 
състояние на животновъдство
то е лошо и се развива стихий 
но. Всичко е предоставено на 
на частния стопанин—колко и 
какъв добитък те отглежда. 
Това обстоятелство, както и. ра 
аличните изкупни йени са дове 
ли до рязко намаляване на жи 
вотнов-ьдния фонд.

В новите условия се налага 
изграждане на едно предприя
тие за преработка на произве
денията в животновъд ството- 
От друга страна едно от усло
вията за интензивно развитие 
ма животновдъствот0- е създа 
ването на по-голяма фуражна 
база.

Неизползвани са възможности 
те и в овощарството, което е съ 
що от голямо значение за Бо- 
силегралско. 'Комуната е вече 
известна като доб-ьР произво
дител на ябълки, обаче и тук е 
необходимо прилагане на съв
ременна агротехника. На тери 
торията на комуната същест
вуват 150 хектара ялантажпп 
овощни градили .обаче повече 
то от тях са унищожени пера 
ди небрежното отношение на 
кооперациите.

Земеделските кооперации не 
изпълняват задачите си

Констатация е, че земеделски 
те кооперации не оправдават 
съществуването си. Неразвиват 
селскостопанска дейност и там 
където има условия. Затова из 
остават и кооперативните от
ношения с частните земеделс
ки производители. Трябва да се 
изтъкне, че и Досегашните вло 
жения в селското стопанство 
са твърде малки. Земята която 
е дадена на кооперациите от 
обществения фонд в повечето 
случаи е неизгодна за органи
зирано производство. Това са 
обективни трудности, които тр 
кова да бъдат решенн с помо
щта на общината. Нуждите на 
комуната изискват кооперации 
те да организират съвременно 
производство. Обаче това не 
може да стане при сегаш
ните условия. Изходът е в обе 
линяването им в един селско
стопански комбината.
Нужно е да с© ограничи сечта 

на горите
Безразборната сеч на горите 

има за последица създаване на

ародът правеше Всичко, което можеше, за да по
могне ца своите бойци, снабдявайки ги с всичко, 
което имаше в сУРовите условия на войната. Ре

довете на ЮНА постоянно се попълваха с нови бойци, 
серии народни синове. В Историята няма друг пример 
на такова създаване на нова голяма армия от малки 
отряди.

*

В следвоенния период тази армия израсна в мог
ъща съвременна воена сила, характерът и ролята 
която произлизат от обществено-политическото устрой
ство на социалистическа Югославия.

За двадесет години развитие Югославската народ
на армия отбеляза крупни резултати.

Тя получава пълна подкрепа на всички югослав- 
Вьпховния си комендант Йо

на

ски народи и грижата на
сип Броз Тито, под чието непосредствено ръКОВоДство^пре.
последните две и половина десетилетия и стана 
съвременна сила и опора на югославските народи.

когтопанскп производител от
В. ВелиновБрестшща.

Продължават акциите по електрифика
ция в Босилеградско

за изкупуването на пазарни из- 
лишеци от селскостопански про 
изведения, обаче никой от коо
перациите не присъствуваше. за 
да чуе забележките и предложе 
нията.

за създаване на едри комплек
си от обработваема площ, обаче 
земеделските кооперации не пр 
оявяват необходимата аццив- 
ност в това отношение. На съ
бранието бе поставен и "Въпроса

Неотдавна в Босилеград се 
проведе събрание с ръководст
вата на подруж ницюге от боси 
леградската местна организация 
на ССРН. Бяха обсъдени във 

можкоетите за продължаване 
на акциите по електрификация 
и за по-нататъшното развитие 
на селското стопанство. Конста 
тира се. че съществуват изгодни 
условия да се електрифицират 
селата Груинци Милевци и Из 
вор. Изтъкна се, че Общинска
та скупщина трябва да окаже 
техническа помощ, докато обще 
с/г в ен о - по л ит ич е с ките организа" 
ции ще трябва да мобилизират 
населението за събиране на ма 
териални средства и работна ръ

големи ерозивни площи и дег 
комплексирадиране на цели 

гори. От 16.900 хектара гори в 
комуната 13.000 са деградира
ни. Оеобно в лошо

ИзЬънредна общинска конферен
ция на ССРН

сътояние 
са храстовите гори. Затова се 
налага Общинската скупщина 
да вземе решение за огранича 
ване на сечта в комуната. Тря 
бва също така да се положат въиредната общинска конферен 

ция особено внимание ще обър 
не на проблели пе в селското 
стопанство.

РЕФЕРЕПДУМ 

В ДИМИТРОВГРАДСКО

На 19 декември гг. г. в 9 часа 
преди обед в залата на култур
ния дом в Димитровград ще се 
проведе извънредна общинска 
конференция на Сошхалистичес 

съюз Конференцията щеV ка. кия*-Ч обсъди организационното изгра 
ждаие на ССРН между двата

Събранието разгледа и поло
жението в селското стопанство 
като обърна внимание на коопе 
рпрането с частните 
Констатира се. че има условия

конгреса и общественото управ 
ленис във връзка с дейността

Из-
стопанн. Тези дни във всички села в 

Димитровградска комуна по по 
чин на ОО на ССРН ще се про 
веде референдум по Въпроса зи 
обединяването на земеделските 
кооперации в един селскостопан 
ски комбинат.

Кооператорите що кажат окоп 
чптелпата дума по този въпрос, 
който ще е от интерес за по
нататъшното интензивирнне на 
селското стопанство в този 
край,

па местните организации.

Кой да изкуйи 

ябълкише?ЯйЯ»

щ, щетата не с© намалява.
Защо за босилегралските 

ябълки няма пазар? Прнчп-
в земеделските

На събрание иа подружни 
С о циал нсггичсскн япата на 

съюз в Горна Лисица едни 
селскостопански производм-

„ Както всички
пата лежи 
кооперации. Може би те о 
ще пе схващат, че трябва 
да помогнат на селскостопа 
нския производител. Частни 
те производители приемат 
предложените цени от кооп0 
ракиите само Да превърнат 
нзлмшека от топа производ

тел каза: 
наши съзнателни стопани и 
аз изпълнявам обществени
те си длъжности. Лз и мпо-

сме В ТОЗИ БРОЙ:зина мои съселяни пс 
в състояние да заплатим 

Данъка си.напълно 
Не става въпрос, че пе иска 
ме, по нямаме пари. Разчи
тахме да продаден ябълки, 
кцотофи и лр. и ще има и за 
данъка и за нас. Ио случи 
се тъкмо обратното. Коопе 
ракията пе изкупува нищо. 
Досади ми вече да ги моля"

а Милиони пл бедната зе.чя 
^ — 2 стр.
ф Пред решението за обедни 

яване г.и земеделски.тс ка 
операции — 3.

© Пак се влиза на „.«ала ера 
та” — 4

. **»л

ство в пари.%
А последиците от небрежи 

сто на кооперациите са го
леми: производителят губи 

в кооперацията.доверието 
През последните няколко се 
дмици в комуната се поя
виха п разни спекуланти, к0 
I то изкупуват ябълките. А те 
не биха, могли да действуват п 
зобщо ако кооперашштс па 
време бяха обезпечили 
зар за ябълките. Така — ще 
тнте са двойни.

Тръгнем ди по следите па 
тези думи ще се уверим в 
една горчива истина: в Боси 
леградско пропадат към 30 
вагона доброкачествени я- 
бълкн, които няма кой да 
изкупи. Наистина, те ще се 
използват за ракия, ио с то

От пашите краища 5

Жената н пушенето — 6 
Ппратикп — разказ 

ф Злободневни, Бей-Оизн м

па- 7

и. пол. др.
Общ ниската скупщина а Босилеград
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НЕПОЗНАТИ СТРАНИЦИ МИЛИОНИ НА БЕДНАТА ЗЕМЯ: от нашето революционно минало е&. НИКОЛОВ

/мриТ|0'ЛОЛ№ИТС предприятия 
договориране «а ироизводстао- 
то. Зарад това тютюневите “Ре 
дприятия пови шиха нзкунггагге

19,50 и*

Счита с-е, че през та;ш година 
бъдат изкупени към 4.000 

тютюни
ОСМА СРЪБСКА БРИ

ГАДА НА ФРОНТА
В Прешево, Лесковеп, Враня.

Владичин хан, Буяповац и ЛРУ 
тютюнопроизводител пи райе

Южна Сърбия започна из 
купуването .па тютюна. С това

•7-Г-.----”-~Г\ГУТ------- -------—.... ■Г~—^уу7 ~у у,ГГ~,

гце
кг. пъР'вокачествс.пи 
„яка", „прилеп", и „отля". Доби 
гчгге обаче ще са чувствително

ги
лиите цени средно е 
сто в сравнение с миналата е-пн в
сей.

(Сиоред документи на Военно-историческия 
институт )

В предприятията за преработ 
ка и атютюца казват, че таз го 
диппктто /качество па Тютюна 
е добро и може да се очаква, 
чс цепите ще б-ълат много не
високи и производителят ще и» 
стигне средно с 1.000 динара тю

лена за 1 килограм т»

Т”"

След присъединяването ш х царпбродска бригада към 
VIII сръбска, което стана в Ниш, бойците от Царибродско в 
състава па тази бригада продължиха боевете за окенчителпо- 
ао освобождение па страната. Тази бригада беше в състава 
па 22 сръбска дивизия. висока

•пои от лапи. което ше Рече, че 
всеки грам тютюн ще е-група 
1 динар. Предполага се. че сол 
ск,ос-топа»1с ките гро» «водители 
тази есен ще получат към 4 ми 
лиарда динара. Много домакин 

мрешевска, буяновашка. 
иранска и други комуни и тази 
ссеи ще станат милионери бла
годаре.ние на тютюна.

През ноември п декември 1944 година бойците от Цари 
броЛско се отличиха в боевете ца фронта. В документите ма 
Воеино-исторпческия институт от Белград, издавани ио това 
време от Щаба на 22 дивизия и' щаба на бригадата проличава 
борческата готовност и себеотрицанието па войниците, които 
се сражаваха с надмощния неприятел.

Така па 13 ноемрн 22 дивизия получи пови задачи. Си0 
ред тези разпореждания 8 бригада получи зад-'“(а да сгъпи в 
действие на сектора Куршумлия-Тмова и един батальон 
перно от’ Долна Репа.

Според Аокумснтнтп моралът па войниците бил доб-ьр 
въпреки това, че снабдяването поради лошото време било 
слабо п много войници били Го-ли и боси и трудно се остава
ло на позициите по големия сняг. който непрекъснато валял. 
В един доклал на Щаба на 22 дивизия, изпратен до 13 кор
пус. се казва, чс от обуща, с които разполагала дивизията, 
нищо не е останало, затова много войници са папълдю боси. 
Облеклото също така бито слабо. Затова в този документ лру 
гарите от щаба сс обръщат със следните Думи: Молим ВР 
ако съществува възможност лайте ни помощ в облекло 
Хубаво ще бъде ако може да получим кожуси.

•При тия условия започваха боевете за освобождапансю 
на ВучитРъм и Прнщина.

Ето нареждането от Щаба на 22 дивизия, което бе из
пратено до Щаба на 8 сръбска бригада:

„До Щаба на 8 сръбска бригада.
Според -нареждането -па Толбухин, българската войска, 

респективно 2 българска армия, която има в своя състав 4 
дивизш! получи нареждане в срок за три лнинепременно да- 
заеме Припиша, Вучитрън н Косовска Митровица. Офанзива 
та на 4 българска дивизия и 1 танкова бригада, които се на
мират в състав на 2. армия, ще започнат офанзива па 16 т. м. 
(ноември — Б. Н.) в 6 часа.

В тези операции към Прнщнна, Вучитрън и Косовска 
Митровица ще участвува и една наша дивизия.

НАРЕЖДАМ:

ства в

сс-
ТЮТЮНЪтХарактерно е- чо

и в планинските ггре 
Южна Сърбия. Оказа 
бедната земя може да

Така и тютюнът гю
ча гражданство и 

на об

прониква 
дели в
«е. че и 
дава плод.
лучи право
в селата на територията

Църна Трапа, Търгови 
Власотинпи и ЛР- 

Също така се счита, че с -**3 
тютюна ще се обезпе- 

значителна валута. ТкуП* 
е на п-ьР 

този край.

шините 
ще.

носа на 
чи и!
р.евата промишленост 
во място в изнеса в 
До края на годината от изирря 
па тютюна ще се осъществят 
към 4 милиаАРа динара. Наи- 
голям износ-чик е • тютюневат* 
1 дюмищленосг ДИВ-Враня, ко 

тази година започна 
цигари. Чудестран

:•

ято през
да изнася и 
ните пушачи все повече се иде 

за вранския филтер 
В. В-чресуват

-ДИВ“.

■ПКСКОВАЦ Загина др. 

Радош ИоЬа- 

ноЬич -Сельо

;
по-малки с-т миналогодишните 
поради продължителната суша 
и градушката,, която причини 
сериозни щети на тютюните в 
Лесковашко, ВласотпАашко и 
др. места. Освен това тази годи 
на са намалени тютюнищата за 
около 1.000 хектара, защото на 
производителите не отговарят 
миналогодишните цени, както 
и цените, които им предлагаха

индустриално растение през про 
летта са засяти 7.000 
площ, а общо с тютюнопроиз
водство се занимаваха к-ьм, 20. 
000 домакинства. Най-много но 
тю и произвежда община Пре
шево, а след нея Враня и Буя
повац, където към 80 на сто 
от свл0ксстопанските произво 
дители се занимава с тютюно
производство.

8 бригада със своите три батальона да направи движе
ние на 16 т- м. в 4 чаоа към Куршумлия-Саставцн.Мала Коса 
нтада където ще стъпи във рръзка с 4 българска дивизия 
и с нея ще се движи в направлението ка Вучитрън—Прищина. 
Тази дивизия получи нареждане сят Подуево да направи напада- 
ние в направлението на Вучитрън. 8 бригада ще води сметка 
за това когато техните танкове се насочат къ,м Прнщина, от 
дели два батальона, които ще насочи къ-м Прнщина със зада 
ча заедно с българската войска <да влезне в ПрищИна>ЛОкато ос 
тежалите два баталвона ще се движат с 4 дивизия към Бу
читрън." —

хектара

На 13 декември на авто- 
Белград—Ниш, педал еПътЯ

че от Светозаревб. загинал:

при автомобилна злополука 
представител в 

Радош
В тези и другите документи, издадени по това време се- 

виждат съвмесните действия между българската войска и па
шите части на този сектор. В цитираното нареждане на края 
се говори за тази борба и Дава нареждане 
да действуват заедно е българските войскови части.

народният 
Съюзната скУпЩ,гна 
Йованович-Сельо.на нашите части

Босилеград в началото на зимата Смъртта е настъпила всле
.1 За тези съвместни 'боеве може да се сълл от дадените 

доклади от страна на Щаба на 22 дивизия до Щаба на 13 кор 
пус за боевете при Косовска Митр0вмца и Прнщина. В този 
доклад се г0вори. че Ос-ма сръбска бригада з боевете при к. 
1125 до к. чука (999). На този сектор са били 8 мъртви и 29 

ранени. Покрай гях 23 войника били смързнати.
На 18 ноември УШ бригада успя да овладее к. 791 пето 

чно от кота 1067. През целия ден бригадата води боеве прел 
котата 1067. В тези боеве даде 3 жертви и 51 войник бяха ра 
неми. Между ранените беше и началника иа бригадата. Десет 
войника бяха по-тежко ранени, останалите по леко.

На следващия ден бригада води боеве североизточно от 
Попово село. На к. 1100-1153 и 1291 неприятеляси беше напра 
вил силни укрепления, но нашите успяха да ги овладеят- Бьл 
гарските части действуваха ляво от 8 сръбска бригада нещо 
северно от село Бесековци.

ЧАСТИТЕ НА 8 СРЪБСКА БРИГАДА И БЪЛГАРСКИТЕ 
ЧАСТИ ОСВОБОДИХА ВУЧИТРЪН

Аствне удрянето на пегова- 
която бил сам. в 

камион НаПървият сняг ни свари 

неподготвени
та кола, в 
един паркиран
автопътя.

Радош Й°ванович е роА®н 
1912 година в село ГъР 
Топлишко. В Народоо-

през
гур.
свободителната война учас- 

1941 година и бе
Първият сняг. който падна в 

Б осилеградско тези дни донесе 
и доста неприятности. Пътяг 
през Брена кобила вече е неп
роходим и засега единствената 
връзка с останалите градове в 
страната е пътят през Влаоика 
Округлица. Транспортно-1-о пред 
приятно „Бесна кобила” в Бо
силеград с големи уоилия норма 
лизиро съобщенията и с Горна 
Любата помади снеговалежите.

Рейсовата линия за Горна Ли 
сина е закрита паради тесния и 
непроходим път.

Това са само първите , изне
нади”^ зимата в Босилеградс- 
ко..

ят със скръстени ръце и на вре 
ме предприемат нужните мер
ки за разчистване на снега. По 
добрени еа и връзките със Сек 
цията за поддържане на 
щата във Враня.

твува от 
известен организатор на ос 

двпженибквободителцото
След освобождението е

отгоЬорнн поето
зае-Пъти-

мал редица
ве. Бил е председател на 
Окръжния народен съвет

на фи

Още една новина от транспортно _ 
то предприятие в

в Босилеград: 
тези дни се обсъждат възмож- Прокупие, министър

Сърбия и поеланансите на 
ннк на Югославия впостите за откриване 

рейсова линия от Босилеград за 
Скопие през Власина Округли
ца. С това до голяма степен ще 
се подобрят съобщенията иа Бо 
си ле гр. ад с вътрешността на ст 
раната.

на новаВ боевете за Вучитрън два батальона от 8 сръбска брп 
гада бяха изпратени иа дясното крило иа 19 пехотен полк с 
обща задача да разчистват терена от неприятелските части в 
посока на ВучитРъ-н и същия да овладеят. На 17 ноември 1 
и 3 батальон направиха движение към линията Б.радаша-Пера- 
не и е 20 чаеа излезнаха иа позициите и направиха връзка с 

19 пехотен български полк Същата нощ беше направен пЯан 
за нападение на Вучитръ.п.

някол
ко страаш, между конто в 

Н Р България.Гърция и 
Посланик в Н Р България 
т0й бе До 1963 година, след 
което се завърна на нова 
длъжност в страната.

Според този план българските части наиаднаха позиции 
те при Градини. Две роти от нашите части нападнаха позици 
ите на неприятеля при кота 791 между Кодре Голме и Гради- 

Първи батальрн се ориентира към Кодра Голма със цо-ма 
лки сили а другите части насочи към Поб ка.Батальоннте на 
правиха пападанне и потиснаха неприятелските части. По то

зи начин Първи батальон надмина неприятелските части но 
неможе да достигне Попово Село. След т0ва 3 батальон зае по 
зиции заедно с дясното крило на българските части. Сътция ден 
в 15.30 часа беше повторено нападението. На следващия ден 
—19 новември рано сутринта Вт0ри батальон.направи напада 

срещу неприятелските части и без жертви успя да ги от 
блъсне от позициите. Завзе село Поток и с една рота излез- 
на пред Кодра Голма и с по-малки части на Чука- През нощ 
та една рота на 2 батальон иа атака зае к. 1100, 1153 и 1291 и 
отблъсна неприятеля в направлението на Вучитрън. На 20 но 
ември в 15 часа Вучитрън бе освободен. Следва

Със смъртта на Радош Йо 
ванович нашата страна и по- 
специално нашата околия за 
губи един от изтъкнатите 
строители на социализма, 
знатен обществено- полити
чески деец и един от раде
телите за развиване на съ
трудническите връзки меж
ду балканските страни и ме 
жду Югославия и България.

Търговското предприятие „Сл 
ога” неподготвено посрещна зи 
мата. В магазините му, както и 
в Магазините на земеделските 
кооперации в комуната няма до 
статично стоки за широко пот
ребление, преди всичко храни 
Телни стоки. Тези дни „Слога” 
обезпечи кредити за набавка на 

' значителни запаси от стоки за 
зимата.

Съществува опасност обаче 
при по-големи снеговалежи и 
пътят през Власина Округли
ца да стане непроходим. В тран 
спортното предприятие не сед

ни.

ние

В. Вел.
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в татъчио средства и резерви за 
засилване на тези отношения. 

| Понастоящем, частният секггор 
в земеделието не използва в до
статъчна степен продухтивнос 
тта на своето имение. Причина 
та е в слабите финансови сред 
ства.. в неорганизираната корпа 
ралия с него. застарелите начи
ни на обработване и друго , а 
съвместното земеделско произ
водство може да се организира 
така че продукцията да бъде 
много по-голя.ма. Обединената 
кооперация
Фг-и-цилеовн средства, ще може 
да обезпечи достатъчно специа 
листи за организиране и ръко 
водене на продукцията. Тук вли 
зат производството на месо, мля 
к°. Фуражни храни, яйца и др.

ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ ПРОИЗВОДИ 
ТЕЛ ЩЕ ИМА ПО-ГОЛЯМА 
МАТЕРИАЛНА ПОЛЗА

т ! КОЙ Е ПРОТИВ 

ИНТЕГРАЦИЯ?ж ГЩ:
VЧ:«-:

I IсофициалIште изказвания 
имат т<>

ПОнякО
над официалните 
ва предимство, че 
га се приемат по-безкрнтич 

защОто се съобщават
се ползва

шепо.
пнешком. защото

авторцте!г, подмятат 
па тоя, пли оня Ръ

ще има по-големи Не чии 
се думи ководитед ... И хората пода
ват ухо.

Понастоящем в Димитров 
градско кръжат някои 
казваиия". пусната съзиагел 

внесат смут и цсдооа

.пз-

но да
зумение между селсксстопа-

чле-пските производители.
па кооперативнитеПред ррннчшето за <10едш1яв:ше новете

съвети земеделските коопе
'— по повод иитегра-

;»ощ;р;щинте в Димитровградско Обединената кооперация ще
осигури на частния производи
тел да се ангажира повече в зе 
меделската работа и да има п0- 
голяма материална полза, 
голяма печалба от продукцията, 
защ0т0 с времето' и неговит е жи 
знени потреби изискват да за
работва по-добре.

Сега

раци п
циоииия процес на земедедс
ките коопрации.

Ог Дсрекула до Висок те 
зи дин не стихват разисква 

около обединяването
пе

нията
па земеделските кооперации 
в една селскостопанска орга 
низания. И покрай узеренос 
тта, чс интеграцията ще 
добри селскостопанското пр 
оизводство в комуната,' чу
ва се, че това било крачка

частният производител 
има сравнително скъпа продук 
штя без да постига особени ре 
зултати в производството. Обе 
динената кооперация ще обезпе 
чи активиране на производство 
то на частника и ще включ ине 
говите производствени мощнос
ти оз модерното социалистичес
ко производство, с което ще му 
обезпечи по-добри материални 
условия и на труд и на живот, 
според груби изчисления обеди 
йената кооперация би могла да 
съдействува земеделските про- 
изводители-частници в кратко 
време да произвеждат различ
на земеделска продукция за из 
купуване в стойност от 500 м(и 
лиона динара. Това 
със сегашните 270 милиона ди
нара изкупна продукция е по
вече за 230 милиона динара, или 
почти два пъти. От всичко това 
■на кооперацията би останало от 
изкупуването само 26.892.000 
нара. А това е ярко доказателс 
тво за огромните преимущества 
на обединената кооперация и За

по
Дълготрайните разисквания и 

•бсьждания дали да се остане с 
мтостте земеделски кооперации
клги

ма сигурност и с по-големи из
гледи за резултатно осъществя 
ване.

‘ се повишила де 40,000 динара, а 
за фондове биха оставали 62
милиона динара срещу досега за 
дсляните само 25 милиона динад асе о&единят приключват 

е едно общо допитване на коо- 
нераторите от цялата 
Ог тяхното за или 
вавиеи как по-нататък ще се ор 
нанизира селскостопанското про 
изводогво и какви ще бъдат по
нататъшните резултати.

От агронома ЙОРДАН МА 
РИНКОВ получихме едно обе- 
мкюгб изказване за състоянието 
*а земеделската продукция 
будещите резултати, 
възможно да се постигнат при 
условие че кооперациите се обе 
Жйнят. За нашите 
месгва ме някои откъси, 
■говорят именно за предимство- 
тв на обединението.

назад.
В потвърждение се приве 

ждат мнения, че снабдяване 
то на гражданите (с оглед 
на това. че бъдещата селско 
стопанска организация няма 
да се занимава с търговия!

бъде отслабено, маишнн 
ите паркове при сегашните 
земеделски кооперации ще 
се Разформират и пр. И' пр.

Наскоро предстои разпие 
ване и ареферендум в земе 
делските кооперации по въ
проса за интеграцията. Да 
предупредим, че дейността 
на тия, които чакат да провал 
ят акцията за интеграция, 
без съмнение, ще пропадне

ЩЕ СЕ ПОДОВИ КАДРОВИЯТ 
СЪСТАВ

ра.
комуна. 

против ще Тези показатели илюстрират 
само резултатите, конто биха 
могли да се осъществят от собс 
гвеното производство на обеди
нената кооперация.

На селскостопанската продук 
в ‘Съвременните условия 

предстои да активира съществу 
вааците мощности и да ги увели 
чи в интерес на увеличаването 
на продукцията. Обаче за да са 
в състояние да решават тези 
въпроси кооперациите 
да се приспособяват към ногаи- 
те условия, да предприемат не 
Що за създаването на голяма и 
солидна обединена трудова ор
ганизация. която да разполага 
с големи средства за производ
ство със солидна технология на 
тгроизводството. която да обезпе 
чи по-качегетвена продукция 
по-големи натрупвания ва сред 
ства, които да се използват за 
увеличаване «а цродукционната 
сила на кооперациите.

Кадровият
листа в обединената 
штя би бил ангажиран

ция

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ПРО 
ИЗВОДСТВЕНО СЪТРУДНИЧЕ 
СТВО СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ще

и за 
които е

следва

В досегашната си дейност коо 
поращпг.те са осъществявали о 
коло 270 милиона от

сравненочитатели по- 
ко иго изкупуване 

го обаче е било основано не Въ 
рху производствено сътрудни
чество но върху предлагането 
на продукцията. Обединената 
кооперация би била в състоя
ние изкупуването да организи
ра на базата на солидно произ
водствено сътрудничество с час 
тния производител тъй като раз 
полага с достатъчно кадри, дос

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ. 
НО ДО ВРЕМЕ ДИ

Земеделските 
<^оята дейност са 
•начтттелни резултати, което е 

похвала. 05а че с натрупване 
«ГО на материалните

кооперации в
постигнали ползата от нея и на частния пр 

оизводител.съогав на специа- 
коопера- 
повече в 

усъвършенствузане увеличавана 
то на продукцията и произволи 
телността.

средства, 
които не са малки са се натру 
пвали и проблемите които 
лговията на разединеност 
гат ла бъдат разрешени 
но. Въпоосът

ШАНТАЖЪТ-МОДЕРНО СРЕДСТВО
НА ИЗНУДВАНЕ

в ус 
не мо-
успеш- 

за по-нататъшно 
«го разшит>явяне на производст
вото за Съобразяване с

УСТРОЙСТВОТО НА БЪДЕЩА 
ТА КООПЕРАЦИЯ

новите
условия на стопанска ' дейност 
превъзхождат- силите 
жностите на сегашните коопе
рации. Това обстоятелство бе о- 
ценено от ооганите на управля
ването и на кооперативните ко 
яектиЕи

Кооперациите през измина
лия период са постигнали доб
ри резултати в 
Производствените 
на продукцията по отношение 
количеството. Обаче техните пр 
оизводствени Възможности не 
са използвани докрай. Има 
ми неизползвани ресурси 
представляват

и възмо- В предприятие ,,Механик” о- 
ще не са произведени първите 
секретни брави а органите на 
управлението, разискват почти 
непрекъснато за заплатите на 
някои работници и служещи.

Всъщност, касае се до запла 
тате на техническите кадри. А 
този въпрос понастоящем тлас 
ка иа заден план производство
то, пазара, трудностите в доста 
вката на въапроизводствен мд 
тсриал. които са много по-важ-

който бил още студент, заедно 
с колегите си прави екскурзия 
до Италия и Франция и се об
ръща с писмо до предприятието 
да -му отпусне за тая цел 60.000 
динара. След като се завърнал 
от екекурцзия Христов искал 
от предприятието нови 60.000 цн 
нара за разходи около дипломна 
та работа в Загреб. Същевре- 
йонно, предприятието връща на 
„Станко Пауновия” от Ниш ця 
лата стипендия, която Христов 
е получил от това предприятие. 
Малко след това Христов

едно от най-важните начала на 
реформата — че всеки динар от 
заплатата трябва да бъде зара
ботен. Но това е отделен въп
рос. Нашата цел беше да се сп
рем върху моралния образ на 
някои хора които бедната каса 
на „Механик” щедро е дарила 
но които все още с нищо не са 
доказали, че ще му се отплатят 
за тази щедрост.

Да Завършим накрая с думи 
те на един работник от „Меха- 
1шк”:

„Нямаме нищо 
инженерите, техниците високо 
квалифицираните работници от 
пседпрнтието да получават и 
по 200.000 динара но нека пред
приятието застане ма здрави кр 
акп, нека със своите способнос 
ти допринесат и ние да зарабо
тим поне по 50 000 динара. Тога 
ва всички бихме били доволни”.

Д. Йог0о

издигането на
мощности и

а в резултат на тези 
ло почина за 

гча единна земедел
ска кооперация от съществува 
щите 6

<опенкм се агигна 
обпязхваие гол е 

които 
основасолидна 1 

да се тръпне напред. Има 
вия за разширяване 
Водството. Обаче
папнч,С?бХ0ДИМа едиш,а *оопс-
бдетгпг-т ',°ЯТ1.° сл°л солилпа сяга 
одепост с финансови сродства

ла загобо '"а”3 Те,И Р°с>,РС,т и
' ' оги за осъществяването 
производствените

усло_
В момента се забелязва зястой 

в разширяването на ггооизвод- 
огвените мощности. Броят на о

сектор 
голина

на ггроиз- 
за всичко то-

втдете в косгггрюр/рптгтя 
намалява Пп«? 1963/64 
с имало к*ьм 8.000 д в тази 
голина те п^ъзлизат на 7.250. Пла 
нлзТ на о^^ттктгенм-ге

114
Така преди да се видят попа зами

нава па специализация в Пол
ша, а на I май, пече като цнжс| 
нор заема работното си място — 
завеждащ техническата 
топка.

Сега, след като Христов 
ставил пъпроса за своята 
та от 180,000 динара

против топаначалните резултати иа вложе
ните не малки обществени сре 
летва — специалистите пече по 
стапят неприемливи и неразум
ни условия. На последното засе 
дапис па управителния отбор, 
след като техническия директор 
Гпврилспич предложил за себе 
ои старина основа 100.000 дина 
ра, инженер Христов дал 
дпото изявление:
„Искам“ предприятието

коопера
ции поедвчжггз зядячота да се 
оФовта гЪсгоЗл с рп 000 бгюя оВ 
но. За разпетпяванрто 
голяма

иа
селското стопанство. Обединена 
та кооперация би 
време към 13.100 
ято обработваема 
дите към 2.500 

Тази земя

подго
имала п скоро 
ха земя от ко 
площ с лива 

хектара.

иа такава 
гтяизяолствеия задача

ло- 
запласа необходими по-големи цчед_ 

отеа и повече спониялиота. Пои 
сеглтРоите условия 
ност тор,з огУ^еоедппеогримо, 
тото малките коопепацитг 
ориентапощ-г към това 
папите соедотва 
битовгдш

отговорил I 
те ръководители и предприятие 
то вземат моливаггои солидна апро- 

техггика и подбор па културите 
ва прехрана иа добитъка 
възможност за отглежда Но 
двойно повече добитък от'КоЛ_ 
кого при сегашното съществува 
не и продукция иа отделните ко 
операции. При топа п0ложо,шс 
в тщвнте моменти съвкупната 
стойност па собствената селещ-

слепа р.педино и изчисляват, 
че за година и половина за Хрп 
стоп са изразходвани над 5 ми
лиона динара. След като 
ме всичко косуго 

Христов, 
бъде ясно

за- дапа да ми за 
плати за построяване на апарта 
мецг п Ниш, като с тона ме за
дължи колко време що оегдиа 
ла служа в това предприятие. 
Искам твърда заплата от 180.000 
динара, а ще се се съглася 
минимум от 170.000

са о- 1 шс иатпу-
ЛЯ ПОТТГЯВПТ о-

сс п*зо
казахме дотук 
вероятно

защо го нарекохме 
и началото „едно от разглезени 
л деца не само на предприятие 
п-о, но и па комуната”. Казваме 
и на ком*уната защото и общмн
топдеп>акггори са зипели ВСИЧКО

1|Р това е правено 
е нпи-д0брИ па морения. Но 
дефор мация

завъттгузед които им на 
лагя Тяхната работа Само трча.з 
ебедивяпа-те
тат ля осъшесгвят

що

уооттепаттиите мо-
по-солидио II С

натрупвано на соедствя динара при
условие че предприятието 
сигури апартамент в Ниш”.

Да оставим

с кои
то биха могли, ггои ангажиране 
иа кпедити за хя пита лов ттпже- 
гтия дя прелптуиемят 
пи нячиттлетя в производството. 
От друга стпана, сочи а ттис—ги1 гее 
ките отношения в поот'13еодство 
то изискват по-интензивна 
дукггйя и по-голяма произволи. 
тегггост. Оботиненятя коопепа- 
шгя дява възможност тга коопе
ративните дейни дя се заемат с 
тези •крупни втупроои ц по-голя

стопанска продукция би 
Зала на 675 милиона 
ШУ Досегашните 371

възли- МИ О
динара сре 

милиона ди 
увеличение за

за момент остана 
лмте специалисти и да се опрем 
върху биографията само на 
едно от разглезените деца по е а 
мо па „Механик” но и па кому
ната като пяло. ИОка пето па шг-
3,коГеп Христоп ™ е нереално 
®™ пР'Лвид цялата пред
история, че заради него много
ГашРГИЯТИеТ° ° изиграпа

,„7)'"с Локато Христов бил ре
1 г;гУЛСПт п Ииш цредприя 
тисто .Меданик”, за дп не ,-пта 

и специалист и за да може' до
0 изпрати и Полша на опоцип- 

лъзацил, умишлено изиграва за-
на и го поставя за завеждащ 

техническата подготовка. През
1 оируари 1905 година. Христоп,

ТТО-СОПФТОЗ-
иара. А '1’Ова е 
304 милиона

една
ражда друга — п 

случая морална. Христов 
бе си иска заплата 
апартамент в Нини,
Упоритост доказва, чс па чистач 
ката п пред понятието заплатата 
от 25.000 динара била висока.

В случая не се касае само до 
инженер Христов. Всички, кон
то са били в Полша на специа
лизация поставят някакви услр 
Вил. Някои о’г груповите 
иодители например искат тта 
яка цена жените им ла бъдат 
приети па работа в .Механик”.

Дискусиите, които се полят в 
„Механик” около заплатите на 
техническия кадър нарушават

динара, или 82 на
сто. за се- 

от 180.000 иН”0

ПО-ГОЛЕДИ ФОНДОВЕ И ПО- 
ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ

а е голяма

При това положение игма въз
можиост редом с увеличаваното 
иа производстпспгите разходи и 
тга увеличаватгето иа брутопро- 
дукцията да сс увеличават и 
работните

Ра.Ко-
позаплати, която сега 

възлиза средИр иа около 20.000 
динара. Изчисленията показват, 
чс средната работна заплата би

На чсш-митц



(,ВРАТСТВ^

4

Разговори за заемането на работа

ПДКСЕВЛИЗА НА „МАЛА ВРАТА“
I

ОсшаЬени 

на съдбаша
за заплашите на съйрузиф Много ходатайства ф Телефонни ирейорьки ф Фалшиви данни

В грар? го познават и децата. 
И 1гай-чест°. именно на тях, е 
обект зз закачки детски досеят- 
ки поДйвранюи. Не веднаж сме 
забележили как, като врабци 

Сойка, се спускат подир

Д»сПриемането на неквалифицирана работна ръка в ( 
димитровградски предприятия комбинат „Димитровград 
„Механик" в течение на миналия месец потв^РД”- че магичес 
ката сила па “връзките,, продължава да съществува.

Неотдавна комисията за жалби при Общинската скуп- 
разгледа всичките жалби в присътвнето на предста 

на комисиите за премане на работна ръка от предпри

и
ОКОЛО
•него Дразнят го. А срещаме г»
нався>сьде • • -щ!Ша

вители
ятията н на заинтересованите лица. Комисията в продължо- 

трн часа се стараеше да бъде обсктнвсн аррнтър мс
В списъците на оггдела за со

циални грижи при общинската 
скутЛЦипа Вучко Виденов от 
/Додна Нсвля е внесен като ум# 
боден (дебил). за чиято издърлс 
ка е отпусната социална помощ, 
възлизаща на 5 хиляди динар» 
месечно. Всъщност, грижи за 
него би трябвало дз води сее- 
тра му . -.

Но. положението е другояче.
Той е предоставен на себе си* 

Не затуй че сестра му не се грт 
жи за него. както казват в ог 
дела за социални грижи, а за
туй, че самия той не иска да се 
застои при сестРа си.

Той не е опасен за средата. За 
него „не е лудница, нитго пък ме 
же да бъде изпратен там“ — тт 
тъкват.

Но все пак е твърде неприяг 
но. да речем, когато го видим 
на улицата да пристъпя от ми
нувач до минувач и търси десет 
динара, за да

нпе нажду ония, конто защищаваха интересите на своите предпри
ятия и ония, конто считат, че техните права сп нарушени.

данни от 1962 година), по Петър 
Депков всъщност получапи 
56.100 динара. Защо оа били му 
жни такива измами от една тпъ 
рде от то по™ № институция, ка«- 
вато е Бюрото за заемане на' 
работна ръка? Единственото не
що. което можем да твърдим 
със сигурност е за да се задово 
ли формалната страна, Комиси 
ята па комбината да има оправ 
дакие. както се опита да напра 
ви това техният представител 
по време «а заседанието, че то 
иа е за тях единствен документ 
и че комисията не е длъжна 
да проверява да ли това отго
варя на действителността или 
не. Но кой служещ днес в Юго 
славил получава заплата от 
23.000 или 28.000 динара? И ко 
мисията знае, че такъв няма.

В „Механик” един от членове 
тена комисията, инженер Хрис 
тов заявил, ако неговият родни 
на Васил Бойков не се приеме, 
той -че напусне предприятието. 
И комисията в името на „мира 
в дома’’ решила Васил Бойков 
да бъде приет, въпреки че не е 
посещавал курса, организиран 
от нродния университет в Ди
митровград, за който са израз 
ходвани 300.000 динара общест
вени средства.

Твърде показателно е изказ
ването на представителя от 
..Механик”. Той заяви, че е тРУ 
дно да се постигне пълна обек 
тивност когато от 80 конкури
рали трябва да бъдат приети са 
мо 10 души. ,.Но трябва да си 
признаем, каза той. че полови
ната от молбите не сме и разгле 
ждали, а за другата половина 
съществуват различни препо
ръки и ходатайства. Та Нали 
съм до телефона!”

Кои са тия хора зад телефо
на. Ако знаехме това. драги чи 
тате ли, щяхме да ви дадем от 
говор на въпроса на статията 
. в чии ръце е приемането на ра

’ЖЖ 'Ж.

Трябва да кажем, че предста
вителите на комбинат ..Димит
ровград” и „Механик” упорито 
доказваха обективността иа тех 
ните комисии и неприкоснове
ната самостоятелност, все дока 
То представителят на Общинска 
та акугпцшта не изнесе аргумен 
тпте. Че не всичко е измерено 
както трябва при приемането 
На нови работници, на предста
вителите от предприятията ста 
на ясно когато се намериха ли 
це с лице само с една част от 
ония, които са почти без сред
ства за живот- Едвам тогава им 
стана ясно; че и поятието „ико 
номикзата с безчувствена „сто
панството не е социално заве
дение” приема малко по-гъвка 
ва форма, защото в противен 
случай единият винаги ще бъ
де презаситен за сметка на ня
колко гладни.

3
Едип цех п комЬишп ,, Д м-лттр о и град"

шииския комитет се застъпва
ше за двама безработни, тежки 
социални случаи, но до ден дне 
шеи не е успял да убеди някои 
хора в предприятията, колко на 
лежащи са тези случаи.

И не са само тези случаи. 
Пред канцелариите на Обшинс 
ката скупщина винаги ще на 
мерите хора. които искат хляб 
заявяват, че няма да напуснат 
канцелариите, докато не се раз 
реши техният въпрос. Имаме и 
семейства, които живеят с 
8.000 динара месечно.

бойна ръка в Димитровград”. А 
така остава да дадем само кар
тината иа едно явление, което 
няма нищо обт° със социалис
тическия морал и е иесъвмести 
мо с нашата система и практи
ка- Но то е хванало дълбоки ко 
репи в нашата среда и за изко 
геняването му е нужно да уз
наем най-сетне кои стоят зад те 
лефоните. А то ще бъде. когато 
органите на управлението в пре 
дприятията действително 
нат самостоятелни и обективни.

Що се касае до ходатайства
та трябва да направим едно раз 
граничение. На практика се взе 
мат предвид именно ония препо 
ръки, за които няма никакво оп 
равдание. Искреното признание 

представителя от „Механик1 
препоръката на Комисията 

за жалби при Общинската скуп 
шина 
един
в предприятието не е и поглед 
нал, достатъчно убедително го
вори, че Комисията няма никак 
ви средства и начини да влияе 
върху решенията на комисиите 
в предприятията- Значи, тя ка 
то отговорно тяло, в чиито ръце 

документи, всички

си кули хляб.Твърде убедителен бе въпро
сът на представителя на Обшин 

скупщина Иван Денчев 
на двете

ста-
СПОМ-Когцто пиша за него. 

ням си за още един, или двам1»ската 
до представителите 
предприятия: Тези данни привеждаме за о- 

ния специалисти в града, които 
на всяка цена искат техните чле 
нове на семействата да се нас
танят на работа. Това даваме ка 
то отговор на ония лекари и ин 
женери в града на някои висо
коквалифицирани и отговорни 
хора в .Механик” .-‘коитб постоя 
нно заплашват различните орга 

ше напуснат работните 
си места, ако на техните жени 
Не се намери работа.

С това не искаме да се разбе 
ре, че сме против заемането на 
по двам)а или трима от едно се 
мейство. Но ако в един град съ

такива, които също се движа» 
по улиците на градчето, моля» 
за десет динара и се радват ако 
им ги дадем.

„С какво ще оправдае 
вията за приемане на работна 
ръка от комбинат -„Димитров- 

приемането на Видосдва 
Бойчева и на Ангелина Денкс^ 
ва или комисията на „Механик 
приемането на най-богатия чо 
век от Мъзгош Бойков.

Представитетлите на предпри 
ятията не можаха да ДЦИ за
доволяваш отговор. За ВиД°са' 
ва Бойчева нейният съпруг.

завеждащ на Бюрото за, 
работна ръка дз-л

за собствената 
при ком 
разпола 

че Васил

коми

на
Налице е, че тези хора тряб

ва да се сместят някъде. Да не 
бъдат оставени на съдбата.

че

да се приеме на работна 
незает гражданин, който

ни. че

който е 
заемане на 
неточни данни 
си заплата. Коьщсията 
бинат „Димитровград са всички 

факти и аргументи не може да 
влияе, но препоръките по теле 
фона се взимат предвид като го 
тови факти.

г» с удостоверение, ществуват и такива социални 
случаи, каквито приведохме, то 

общественият дълг ни на-

заплата 28.000 
на 48.000

Бойчев получава
а тя възлиза 
На Ангелина Денкова е 

че ней

динара,
динара. гава

лага да дадем предимство именудост оверение,издадено 
ният съпруг получава Авторът на тази статия е сви 

детел, когато секретарят на Об
23.000 ди 

заплата (според
но на тях. Д. Йотов

нара месечна ж•ж.гж-шаг. ж.

Ж- само по две години когато са 
ставяни мините. А ето, сега пре 
казват за окупацията така, ка
то че са запомнили германците, 
устатите, четниците. Поручии 
Даматов е три години по-стар 
от тях, но не помни ншцо от то 
ва черно време.

Всичките, освен няколко ко
мандири, са расли в свобода. 
Някой над струга, някой в учи 
лшцния чин. И често са слуша
ли от по-старите за военните! 
злини и окулаторските зверст
ва. Затова не бяха изненадани, 
когато на 4 юли, старицата, ко
ято им говореше 
дни. вдигаше юмрук над глава
та си и сълзеше. Ако старица
та бе разказвала по-дълго, сз*- 
дт—но още някой войник, както 
Драго Матарута, шепне да се 
просълзи. Може би Драго си бе 
опомнил за баща си, когото не 
помни, защото кръвниците г» 
били разстреляли преди да ви
ди едничкия си син.

На ония. които удържаха съх 
зите си докато говореше стари
цата пърдите бяха като море. 
Също както и в оня ден, кога
то погрибаха скелета на непоз
натия другар-нечий баща, или 
боат. А в последния ден на ав
густ те гордо напуснаха поле
сражението. Гордееха се с деле 
то си. защото из „Голяма г0ра" 
пак ще провърви младостта, бее 
страх от мините.

Пред иразника на Югославската народна армияЮгославската народна армия 
мирното изграждане 

Родена в огъняе армия на
На борбата против окупатора из 

в следвоен- Лесът е проходимна
“"“■Ери”

в изграждането и бла-ния
на роля
гоустрояванего на
на.

нашата стра-
решаваха да навлязат в опасни 
те места.

Такава беше и групата на де 
сетника Ненад Вукич. Те се 
срамуваха, че нито една мина не 
са оперили. А изгаряха от же
лание да я намерят. Дори десе 
тникът се оплака на командира 
в последния ден:

— Другарю поручик, много 
ще ни е жал ако някой се усъм 
ни в нас. Не сме виновни, че в 
нашата посока няма мини. А в 
последния ден само за половин 
час работа с-ьщата група откри 
10 мйни. Такъв лов си струваше 
радостта. Този ден обедът прия 
ше повече, макар че войникът 
Марин Върличек готвеше мно
го хубаво всеки ден. Но и той 
Преди няколко дни смени дър
вените лъжици с миночистача. 
Казват — по наказание. Но той 
разказва, че зарад оная дяволи 
та и черноока 
която е наказан, е в състояние 
да чисти мини всеки ден. само 
да ...

Десеттшкът Мате Дубраввц е 
роден в дните когато са поста
вяни мкшите тук. И зарад това 
важвдичи — цялото това опаоно 
пространство е чакало него да 
порасне, За да го унищожи. По 
този въпрос размисляше на гл 
ас и войникът Мехмед Мешан, 
Роден още по-късно. И взводни 
ят Радослав Симич. и дс-сетнм- 
кът Дутпан Кнежевич са имали

същото войникът Велко Лай- 
пур. И на него му беше горещо. 
Всяка тройка бе заета около 
бърсането на потта и настройва 
нето иа чистачите. И така бе 
все докато не се появи капита
нът първи ранг Десимир Мил- 
кович. единственият боец в тази 
група, който преди двадесет и 
повече години бе работил с-уда 
та работа, или капитанът първи 
ранг Мато Марушич. или някой 
от взводните командири.

И така, полека — сантиметър 
след сантиметър, от Дърво до 
дърво, от съскаме до съскане 
на миночистачите, почна борба
та с последните следи на окупа 
цията. която тези младежи не 
помнят.

Още след първия ден войни
ците от взвода, командуван от 
капитан Миливое Танаскович 
започнаха да важничат помал- 
ко, защото те първи бяха вик
нали: „Мииииии-наааааа!“

Втория ден и следващите носе 
ха по някоя изненада. Вече не 
се спираше след всяко съскане 
в слушалките на чистача. Ухо 
то бързо свикна да различава 
звука на мината от празните ги 
лзи. парчета тел. пушечни кур 
шуми ... Но все пак . . •

— Войниците тъкмо започна
ха да работят — ни разказа по 
ручик Милан Даматов — кога
то чух: „Мина!“ Тръгнах натам, 
защото войникът е длъжен са
мо да намери мината, и започ

нах да ровя внимателно по земя 
та. Нищо нямаше. Отново при
несохме миночистача, а той — 
съска. Двадесетина сантиметра 
под земята намерихме обувка- 
Кракът беше в нея. Когато по- 
разровихме по-щироко намерих 
ме цял скелет с ремъка, с бом
ба на него. муниции, копчета и 
обувки. Така лежеше пред нас. 
По обувките и по копчетата за
ключихме, че е бил партизанин. 
Погребахме го край пътя.

Така намерили няколко кар
течни цеви, много ножове, една 
пушка, един ракетен пищов и 
други предмети. Дори между те 
зи трофеи и една кутия за тю
тюн на загинал партизанин. На 
капачката й са врязани следни
те думи: „Муфтаджио. боле нам 
се владай, таню савий, па се о- 
пет надай!”

След петнадесетина дни обла 
ците изчезнаха. Макар че грее
ше слънце миночистачите вече 
не се потеха. Редовно следяха 
как се потят техните другари, 
борещи се с повилнелите води 
на Дунава, Драва и Мур. Става 
ха все по-смели и като че бяха 
забравили думите на команди
ра, че трябва да внимава1". за- 
гцото миночистачът грешил са
мо веднъж. Някои бяха крити
кувани на събранията зарад бър 
зото движение през минирани
те места, а това бяха ония, До- 
ито отначалото най-трудно се

Още е свеж споменът за едно

Фрушка гора от мини.
В края на август бяха ггремах 

нати последните останки на Вто 
рата световна война у нас. Ми
нираните пространства в „1уля 
ма гора” при Ердевик във Фру 
има гора бяха очистени. Вой
сковата част под командуване- 

майор Оафет Хашимбего- 
огромни усилия. Те 
185 мини, 186 разно

за тежките!

то на
вич положи 
обезвредиха 
калибрени гранати, 78 бомби и 

възпламенителни, без 
било нещастие,толкова 

каквото и да 
без всякаква повреда.

Вестник „Народна армия“ под 
надслов неотдавна пуб-горния

ликува следния репортаж:
Само крачка напред и в уши 

гге започваше да съска- Той дви 
жеше рамката на миночистача 
а съекането не спираше.

— Възможно ли е — питаше 
войникът Владо Иличкович сво 

другари Тоде Стоянов и Й0

причина, зарад

ите
жо Зупе — че сме в простран
ството на мините.

— Той сложи миночистача на 
земята. Ръцете и челото му бя
ха потни. Той бършеше потта. 
Тъкмо искаше да се оплаче от 

когато си спомни.

Още по-горди със стегнат 
войнишки крак, те влязоха в 
своята казарма. А гражданите, 
които срещнаха на утицата си
гурно и не помисляха, че тезж 
войници са били в истинска 
война.

горещината, 
че се намират във вековна гора, 
която надкрилят облаци. Потта
не спираше.

На другата парцела правеше С. КРЪСТИЧ
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СРЕЩИ С ХОРАТА За какво разискват общинските съвети

Баи-Тодор чака... ЧИСТОТАТА НА ПРЕДЕН ПЛАН
Срещнахме се пред прага на 

земеделската кооперация .Добе 
да” в Смиловци. Попремерпхме 
се с погледи. поздравихме с ед 
но смутголевно „добър ден5', а 
след малко и той пристъпи в 
канцеларията.

то назря. Ала ново съмнение, 
като че ли бързате да опровер
гае назряващото заключение. А 
то бе породено от нови факти.

Един доста стар въпрос, тия 
дни, ще бъде тема на редовно 
то събрание на Общинската ск 
упщина в Димитровград. Пред 
варително с него се е позаба
вил Съветът за народно здраве 
и социална защита, който на 
сесията ще Търси и озаконя- 
ваие на решението по тоя въ
прос. Става дума за спазване 
и подобряване чистотата в гзс 
тилничарски помещения, мага 
зини и бръснарско-фризерскн 
работилници.

Според предложението на Съ 
вета, занапред всички, тьргов 
ски. гостилннчарски и занаят
чийски магазини и работилни
ци, както и магазини за храни 
телно-бнтово обслужване на гр 
ажданите. се подлагат на поо
щрен контрол, сходно със зако 
нопредшгсанията за техничес
ка и хигиенична защита на ра 
боти трика, материала и потре
бителя.

Предв! 1жда се чувствително 
хигиенично подобряване в бр-ь 
снарските работилници. Занап
ред бръснарски услуги ще мо 
гат да в-г ,ршат лица, които пр* 
дварително са прегледани о, 
лекар и иритежват свилетелс, 
во за здравословно състояние 
Също така, самото облужванс 
ще се издигне на равнище. Ел 
ектрическите апарати, които 
се употребяват за къдрене, под 
стрнгване, или бръснене, освен 
в изправно състояние, постоян 
но след употреба ще трябва Да 
се дезинфекцират.

В хотелите и стаите за. нощу 
не, особено внимание трябва 
да се води за леглото, умивал 
ннцнте, съдовете и пр.

Съветът предвижда подобря 
ване на хигиената и в кино-за 
лите, чекалните и всички обше 
ственн 'Места, където нечисто 
тата благоприятствува за съз
даване на огнища на заразни 
болести.

Безсъмнение, подигането на 
тоя въпрос се дължи върху 
лошото хигиенично състояние 
на. много магазини и работил
ници, все по-честите оплаква
ния на гражданите и предло
женията им на събранията на 
избирателите —чистотата да се 
подобри.

Приемането на това решение 
ще даде възможност на одго- 
варящите инспекции да прнло

жат и наказателни мерки, кои 
то също са предвидени в реше 
нието.

който има бунар да обеапеч* 
нужните средства за дезинфек 
циране на водата.

В преоктбутредложенмте за
напред «се забранява Запоява, 
пето на добитъка на чешмите, 
От които гражданите точат во 
да за пиене. Също така се за 
бранява пране на бельо, съдо

Без оглед, че имало цареви
ца. и че има, на магазпнера не 
е разрешено да дава. Защо? Въ

— А бе. докога ще чакам.... прос, на който никой не можа 
защо че ми дадете зайрето и да 
си гледам работата ... толкова 
пъти идвам вече — обърна се 
неопределено към всички слу
жащи.

— Че нали ти го дадохме — 
отговори един от тях.

— Житото дадохте, но царе-

Иоудържане хигиената 
в селата

Да Даде отговор. На бай-Тодор 
отговарят, че не може да му да 
дат царевицата, а щели да му я 
заплатят. Когато се заигегересу 
Вах каква е изкупвателната цс 
на всички свиха рамене. Каз
ват още нямат цена. Бай-Тодор 
се мръщи и категорично заявя
ва, че не иска пари. защото му 
е нужно зайре-го.

Селата — Врабча, Скървени 
ца, Горна Невля, Долна Невля,

вицата не сте ...
Но да почнем от началото.

Бай-Тодор Тошев от Гуленовци 
е кооперангг със земеделската 
кооперация в Сми ловци. Дава 
под наем нивите, а сетне, (спо
ред сключения договор със земе 
делската кооперация), получава 
определен процент от добива.
Той не е единствен от тоя вид 
кооперативно съдружие яа зе
меделската кооперация. Ала, мо 
же би, той е единствен по нещо 
друго.

Според онова, което той зая
ви. излиза че е принуден толко 
Ва дни да идва, за да си прибе
ре дяла, който му се пада за за 
реазицата. И то. дял за минала
та, 1964 година. А, да речем0 че 
тоя дял е незначителен 
е. Равно 1.015 килограма царе
вица.

Обяснението между него и 
служащите стана малко припов 
дигнато:

— Ти защо не си взел дела си 
веднага, още миналата година?

— Че, аз го търсех още през 
пролетта, но вие постоянно ме 
Връщахте. Казвате, те няма го 
този, онзи, не била царевицата 
гогова. не можело да се дава ■ •

— А взе ли, от оная в ма гази 
на? — настояваше същият слу
жащ.

— Че колко беше тя, около
двеста килограма, пък и мухля
сала, нездрава ..... - 66що. не е.да определям на чия

----Е ние не можем да ти докара ^ана е ИСТ11На. Мен ; една
ме от, Банат, хуоава ... тази се друга истина ми падна в очи — 
родила, тая ще вземеш...

Препирнята секна. Изглежда, 
че причината на недоразумение

— Не ви искам пари. Мене ми 
е потребна царевица- И аз ис
кам нея да ми дадете.

Служащите свиват рамене. 
Най-сетне, те ие са компетент
ни да решат случая. Управите
лят е казал, че ще му се плати 
— и толкоз. Нали по-рано така 
се договорили.

Бай-Тодор не отстъпва. Нмка 
кви пари. Навярно е пресмет
нал, че предложената цена (ле 
официално 60 динара) не му из
нася. И как ще изнася, когато 
на пазаря е далече по-висока.

— Ето, значи пак трябва да 
си отида с незавършена рабо
та — продължи бай-Тодор — а 
то да е веднъж та да отърпи 
човек. Идвал съм', и с кола. ни
що не помага. Пък и да речеш, 
че Гуленовци е близо. За други 
и да е, за мене е по-далече, шом 
годините са ме налегнали ..

В кооперацията считат, че ня 
ма място царевицата да не бъ
де изплатена. Позовават се на 
договора. Ала, и в договора, 
както по-късно узнах от агрояо 
ма. не е казано, че ако не прибе 
ре дяла си тази година, идва
щата да му се заплати.

Излиза, че бай-Тодор има до 
някъде гграво. Но целта ми из-

не Димитровград ,

Верзар Било, Барйе и Доаго 
вита — според друго предложе 
ние на същия съвет, подлежат 
на обезателна асанация, което 
щс рече, че са длъжни обеза
телно да белосват къщите, да 
се преглеждат обезателно при 
лекар, дезинфекцират леглата, 
водата за пиене, оборите, под 
държане чистотата край селс
ките чешми и пр.

Всяко домакинство е длъжно 
ва Къщата си, всеки жител да 
веднаж поез годината да белос 
се прегледа, всеки стопанин,

ве и пр.
Фактът, че именно в тези се 

ла предвидените хигиенични 
мерки най-малко се спазват, на 
кара Съвета за народно здра
ве да вземе такива решения.

Истина, и досега са съЩ©ст- 
ували подобни решения, но те 
или не са били цялостни и г>ъ 
лни, или не са се провеждали 
на практика, с оглед на недос 
татъчния контрол на различи» 
те инспекции.

Сг. Н.

*

Сшрои се моеш Ь Тлъминобай-Тодоп дни наред е идвал в 
канцеларията. Изгубил е толко
ва воеме и изминал толкова 
път. И отново ще идва, защото, 
и поктзай това. че на кооперира 
лите се издават бележки да мо
гат да подигнат своя дял. на ма 
газинера не е разрешено да из
дава.

на моста ще се подобрят с"ьб6 
щитедните връзки с Караман* 
ца, Жеравино и Голеш. Счита 
се, че този обекг ще бъде го
тов до края на настоящата го

В.

Населението от Горно и Дол 
но Тлъмино започна да строи 
мост чрез местно самоблагане и 
на добооволна база. Прибавен 
е строителен материал и парн- 
чни средства. С изграждането

Власнна -Округлица

Ще се засади 
дърворед от 10.000 

боргета

дина.
— От често идване ме опоз

наха. А преди не са ме и позна
вали — заключи бай-Тодор ре
ше н по всяка цена да си вземе 
зайрето.По бреговите на Власинско е 

зеро никна млада борова гора, 
която са засадили и отгледали 
гораните — ученици и ученич 
Ки от власинските, сурдулшки, 

< (юсилеградски и други села. Пре 
ди две години гораните „напад 
наха’’ голините около езерото, 
кое.о се числи към най-краси

Ст. Николов

дометра и пресича най-плодоро 
дната част на Лужнишката КР 
тлов1ша. Поречието на Лужни 
ца е змнеобразно и обраснало 
о разни растения. Ако се има 
предвид, че то е плитко, тогава 
е ясно, че не е в състояние Да 
побере цялото количество вода 

по-енлни валежи или ггро

Електрификация на Забърдие

Наскоро иоешавяне на далекопроводавите в нашата страна.
Миналата година 

бригада от около 60 бригадири 
засади по бреговете на езерото 
борове и брези. За каггьлен ме 
сец гораните от лесковашките 

■ общини залесиха над 30 хекта 
ра голини. През пролетта на 
Власинско езеро се състоя „зе 

на която

специална

кацил на Забърдие за извърше 
пата работа Ще заплати 6.8 ми
лиона динара. Предстои акция 
за събиране ма допъл1Штелии 
средства, защото работата около 
поставянето на далекопровода 
наскоро ще започне.

В Главния отбор изтъкват, че 
акцията непременно трябва да 
продължи, понеже има стълбо
ве които оа набавени още ми
налата година, й ако бъдат и 
тази зима предоставени па вре
мето най-вероятно ще изгшшт.

Също така, изпъква се. че 
гражданите нп Смиловци дават 
отпор за довежданото на елек
тричеството в участъка на Пе- 
търл уш, тъй като това би им 
поеасъпило собственото довеж
дане па ток.

сключен договор за поставяне
то па далекопровода и монтажа 
на трафопостга.

Глапсшят отбор по елоктрифп

Между Главния отбор по елек 
грификация на Забърдие в Сми 

. ловци и собственика Буди мир 
Риорич от Ниш, неотдавна бе

при
летно време когато се топят сН 
еговетс по околиите планини. По

по 1000реди това всяка годшш 
и повече хектара 
Земя търгш щети от наводне
ния. Според мнение на специа
листите тези щети достигат в 
някои годшш и до 400 милиона 
динара. От друга страна това 
положение на речното корито 

Лужшща пречи и на норма 
л11 ото функциониране на граДе 
ката коналтацня в Бабущннц» 
и това създава нови трудности

плодородна

олимпиада”.летвата
взеха участие горани от поч 
ти всички общини в Лесковаш 
ка околия. Гостуваха им горан- 
ски бригади от Ниш Светозаре 
во, Крагуевац, Нови Сад. Бел- 
(град, Суботица Кралвво... С 
песни и игри гораните прекара 
ха целия деи и засадиха нови 
хиляди борове, смрека и брези, 
Езерото бе провъзгласено за го 
рански център и на бреговете 
му всяка година ще се устройва 
,зелената олимпията” — прег
лед на постиженията на горани

па

на населението.
Имайки предвид всичко това 

Общинската скупщина в Бабу 
шпица взе решегше да се при
стъпи към раВДешаваиетО «а 

важен проблем. Вече са 
готови Необходимите проектос
метни документации и проекти 
за регулиране на течението на 
Лужлнца. Голяма помощ в то 
ва начинание 
скупщина в Бабушшща оказа 

общност от Ниш.
Когато се регулира течение

то на 
селското
ца ще се увеличат с 
милиона дитара годишно.

тозите. Понастоящем ще трябва да 
се ангажират всички сили меци 
ята по електрифициране да ус- 
нес цялостно.

Към края иа септември тази 
тодина горани е отново започ
наха да залесяват голините и 
напуснатите пасища около езе 
рото. Взето е решение от двете 
с трани на пътя от Промая до 
язовира да се засади дърворед 
на дължина от 12

— Гораните от сурдулишкитс 
босилеградски и власински учи 
лиша — казва Бора Трайкович. 
председател на Околийския от 
бор на движение о на горените 
в Лесковац — ще засадят тук 
над 10.000 борчета и смреки. 
.Щом дойде пролетта гораните 
отново ще се съберат, отово 
ше закънтят техните песни.

Ст. Н,
• % - иа Общинската

километра.
Бпбушница и водната

Регулира се коритото 
иа Лужннца

река Лужшща доходи от 
стопанство в Бабунпя 

около 400
Коритото ца рока ЛужшщН 

започва от соло Провалените Ао 
Горчинци с Дължина от 10 ки И. Пиколо»

Наскоро — и о ЗабърдиеIЬ. В.
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шълминския район всекидневно расте
■ - г .

Необходимо е възиаграж- 

даване според трудов ефект
то»п окачи и за вътрешността на 
страната. Опери :и са два мага
зина, чрез които селяните се 
снабдяват с необходими стоки. 

Огроят хигиенични жилища и 07, 
щитс обзапеждат с хубаий и съ 
времеви мебели. С такива мебе 
ли сега разполагат около 30 до 
мпкинста. Почти всяка къща и- 
ма готварска печка. Масово се 
купуват радио-"рапзистори. Се 
га сс отглежда и расов добитък, 
от които хората имат по-добри 
добиви, а отглеждането па -лотю 
на също така дава големи дохо 
ди па населението-

Хората станаха и по-трудолю 
бипи. Сега е трудно да сс намс 
ри човек, който да е Ося работа. 
Много м/ладежи отиват тп учи 
лище и пече от този район има 
доста образовани хора.

Миналата година в село Бис
тър работи курс за полукпали- 
фицираии рдбо пици-зидари. Те 
зи младежи сега работят иа мпо 
го строежи из страната с добои 
печалби.

В това отношение много пс 
лгогга земеделската кооперации, 
която се грижи за стопанския 
подем на този край. Хората и- 
мат доверие в кооперацията. За 
Топа говори и жизнено равни
ще на хората в най-отдалечени- 
се села като Караманица, Го 
леш, Жегравино и Назърица.

Тоои бегъл поглед върху жиз 
сения уронен на хората на Тлъ 
минскН оай.отг говори че тук 
много е направено за подобре
ние иа живота. Няма къща коя 
то да няма човек със средно оО 
разование, а мнозина са 
ше И зиерко образование. Соля 
шп-е се надпреварват кой по-мо 
дерно ще обзаеде своя дом. Ден 
ят -на Републиката население" о 
от този район посреща с големи 
успехи не само в културно бито 
вия живот, но и във всички др 
уги области ка общес ения И 
стопански живот.

В миналото хората от Долмо- 
тлъммнеки район живееха тпър 
де бедно. Най-осношюто — топк 
в а но съществуваше път з* Б*

културата и позеветата ешцо та 
иа бяха па ии жо равнище

Обаче след освобож рпиею 
жип тът на хората започна ко-

чават допълнителни средства 
за то»и ТРУД.

Основните училища и гимна
зията следва да съгласуват прл 
»илиицито за разпределение иа 
личните доходи с сТатутите си. 
Обяче в човечето училища тези 
основни актове още ме са изго 
тдеци и това създава нови тру
дности в работата на тези кул
турни институции.
'ДУШКО СТОЙКОВИЧ, пред

ставител ка Съюзната скупщина 
запозна събратаието с проекто-За 
кома за финансиране на образо 
ванието в Социалистическа ре 
публика Сърбия, което единоду
шно бе прието от босил «градс
ките просветни дейци.

Събр?г5ието на просветните 
работници обсъди и някои дру
ги тп,проси. Разгледаха се и ггс 
лисите на Републиканския от
бор на Социал кстическия съюз, 
отнасящи се до проблемите на 
просветното дело. В разисква
нията сс подчертаха и някои пр 
обломи. във връзка с кадровата 
политика активността на прос 
петните работници в оРазкообра 
ляванего и подобрението на кул 
турно-забавния живот в кому
ната, както и установяването» 
на по тесни връзки между ро- 
ди тапите и просветните работни 
ии.

На етан бяха приети заключе 
чия за работа занапред, които 
ще бъдат доставени на обсъяс 
дане иа Републиканския отбор
на Соггиа ли етическия съюз.

В. Вел-

Неотдавна в Босилеград се 
проведе събрание иа просветни 

работници на ко(егго 
присъствуваха и народните пр>е 
дставители За просвета и култу 
ра Душко Огойкович и Стоич- 
ко Ангелов. Цешралои въпрос 
беше разрешаване на финансо 
вия въпрос на училищата през 

Встъпителна,

го

у :

година.идната
реч по този въпрос даде Иван 
Деопогов секретар на Общинска 
та скупщина в Босилеград. Той 
изтъкна, че бюджетът на общи 
ката за 1960 години значително

УУ*.Ч; щг: се намали и това до иавеот 
па стопен ще затрудни служби 
•гс, които финансира общинския 
бюджет. Средства за просветно 
то дело ще бъдат намерени, а 
известни средства ще бъдат о- 
Везггечони и за обзавеждамето 
па училищата в комуната.

Разисква се и г>о въпроса за 
възнаграждаваното на просвет
ните работници. Засега още не 
сс възнаграждава според 
дов ефект. Изтъкна се. че каче 
стаото на обучението трябва да 
бъде основното мерило за въз
награждаваното. В настоящия 
момент има известни неизполз
вани резерви в учебното дело в 
Босилеградско.

Все още съществува дисонанс 
във възнаграждаваното На про 
светлите работ)вщи. В някои 
подведомствени училища се ра 
боти при извънредни условия, а 
просветните работници не прлу-

тру-

Долнотл-ъжпмчанн

еилеград и тези села бяха мапгь 
Лйб откъснати от центъра на 
комуна.а. Жилищата бяха шз- 
взе,1 нехигиенични.- Хубави 
щк бяха голяма рядкост. Обле 
клото и храната бяха ед.чооогг-> 
«и и некачествени. Грижите ьз

ротпго да се ме»ш. Днес тук ра- 
бо м осмокласно училище, съз 
дават се такива условия за жи 
вот, че поставят този район 
гтред много други в общината. 
Сега тук съществува редовна 
рейсова линия за Босилеград, а

къ ' ;

Г
с ВИС-

Ажонин моеш“ заЬършен
" ' •" :ТГ ~г «-г ■' ' ггу, еЩ-гг»»Жената и пушенето След двегодинно строене Джо 

нин мсст на - Лукавивка’река ми 
1 гала,та седмица бе завършен. С 
пемошта на ЮНА: и на Общин
ската скупщина строителното 
гф^дл риятий' „Градкя“,''въпреки 
крайно’ наблагопрйлтните ’4'

вгя. завърши моста за рекорд
но време. -

" МбОгНт е с армирано- бетонна 
плоча и ограда от стоманени тр 
ъби.

Същевремено бе завършен и 
мостът в село Верзар. г .

Вероятно ст,е узнали, че американците ка везка кутия 
иЯсяри отпечатват предупреждение за вредата от пуиенето. По 
следиците от това могат да се схванат като ае има предвид, *ч0 
В САЩ два милиона хора живеят от тютюневата громлешле- 
ност. която между другото, дава три милиарда, дан-ьк годишно

Райко Каранфилов 
преподавател бт Бистър усло-

1ХИГАРДТА Е ^^р?рВА

НАШЕНЦИ 50 години с ралото
V ;г- Г 1-Г : *-Г"

Медицински е доковано, че никотинът отравх нервната 
светеха, като я парализира и действува успокоявано. Затова 
цигарата V най-рпзпрдстранен наркотик. ОтровнотбГ действие 
на' цикотина чуйствува всеки, който за пръв път зтали една 
цигара (отравяне с първата цигара) какгго и пушакхткоито 
много пушат (хронично отравяне). ' ” ' ’ 1.

В цигарения дим се намира въглеокис, който грени 
единяванетв на кислорода с кръвта, необходим за сраната на 
тъканта. Тютюневият дим съдържа и метил-алкохол, който тро 
ви зрителния нерв и аминяк, който вреди на дихателните орга

Христо Андонов, 80-годишен 
старец от село Груинци е вре 
още боАъР човек. Като че не 
чувствува старостта и бремето 
на годините. Неотдавна го зава

не помним откак сме. Засух, 
голял?гй Дълготраен.

Но мене ме изненада, че тол 
кова стар продължава ла рабо 
ти. А той, като че разбрал из
ненадата ' ми "си продъл жи:

— От 13 години работя. И 
струва ми ре. че работата ме е 
позапазнла. Работя от сутрин 
до вечер.

По-нататък ми разправи ця
лата си' одисея. Още тринаде- 

започнал да оби-

без родните планини. ВърндА 
се в селото и вече не г0" напус 
нал. А през цялото време —- 
правил 5 кошари и 3 тсьщи. Н* 
кога отглеждал много добитък, 
но полза-га била --Малка. Сега 
преди някой ден за една тели
ца взел 120 хиляди динара, а а 
от земята събере някоя пара- 
'—■ По-добре е сега, нР ако 

бях по-мЛад, а така, не ми' ее 
предприемат по-големи работи.

Старецът поогледа небето, за 
рея поглед в далечните върхо 
ве- като че очакваше да се по 
яви дъждовен облак и като не 
видя облак тай извика на кда 
вичките и те потеглиха. Плу
гът разкарваше буците, оставя 
йки струйки прахуляк.

Борис Костадинов

на съ на-.

рих на една нива, далече от се 
лото! Ореше с\гх;ата земя; кра 
вичките напрягаха сил'й, а той 
здравата държеще ръката на 
рало?»- Р^Т^ме видя той сви
ги'-.. I > ___ _ ....

ни и нервната система.

рак в дррврввтг
Цигарата преди всичко е цзг.онтк и на радиоактивност. 

защото съдържа радиоактивни налей.
С изгарянето на. цигарата изчезват и катраните. От тютю 
ди.н са изолирани седем полициклични аро.штични въ- сет годишен 

каля България като‘ физически 
работник. Подир това работил 

Сърбия, а след това седем 
години:: воювал. Като се завъР 
нал постоял у дома си, но ня
мало хляб и гой тръгнал през 
океана в Америка. Но не издъ 
ржал дълго. Без близките сф

• певия
■ глеводогоди,-които могат да предизвикат рак. Така например, 
излъченият бензопирен предизвиква рак при мишките. Окнс-ът 
ос етилен-газ, получен от изгарянето на тютюна — предизвика 
ва смърт при експерименталните животни.

Известно е, че ракът в белите дробове между пушачите 
,42. .пт,ти по-често се среща откоякото при непушаките. В САЩ 
.статистически е установено, че смъртността вследствие рак в1 

- гърдите и пушачите е с 10,8 път.’, по-.голяма о^т непушачите; 
.1958 година е САЩ от рак в гърдите/са умрели 11.100 жени и 
22.700 мъже_ а през 1961 — 5.700 жени гс 33.200 лТьже. Кагшд- 
ският учен д-р Уйлиям Кер обвинява за това химическата суб
станция канцероген, която гсамерил в пикочта на пушачите. В 
течение на експериментгете устагюъил, че количеството на кан 
церогена намалява в пикочта на опил, които с оставили ц-иЦ

по

Писма иа чишашелише

Сега сме без книгигарите
Цигареният дим — сбор от газове,, произведени на виСрка 

тем/пература дразни иипата иа гърлото и бронхите. Кашлянето 
настъпва следствие хроничното заболяване на ципата, която 
затруднява дишането и вентилаторната функция на белите дро 
бове. Смъртността от хроничен бронхит е четири пъти по-голя 
ма у пушачите. В Америка е установно , че повредите на бели
те дробове и дихателните тръби е по-голямо от тютюневия дим, 
отколкото от зачърсеяия въздух. Тютюивият дим) значи, 
опасен от мъглата ,.смог”.

кат0 в другите дни сме заети 
с лекции и упражнения. Но 
пак нищо не стана. Получихме 
телеграма, в която ии съобща 
ват да чакаме лицето в сряда 
на 24. XI. 1965 преди обед. Но 
тогава нито един от нас не мо 
жеше да отсЪствува от лекции 
те и упражненията, за да се 
срещне със служебното лице. 
А то идвало. Другарят ми след 
това отиде в Димитровград, но 
му отговорили, че нямали наме 
рение да пращат човек още ве 
днъ>к. Питам чия е грешката 
—наша или _на ръководството в 
комбината, кое-го 
сметка за нашите задължения 
към обучението. Сега нямаме 
книги защото не си кугпгхме 
сами на време, а успешното 
следване много зависи и от то 
ва. Дали другарите ще ни опра 
вдаяг"ак6 за1^бим годината си?

Михаил Иванов, студент 
3 Белград

На 1. X. 1965 година ръковол 
ството на комбината за каучу
кови изделия „ ДимР1тровтраД 
свика своите стипендианти на 
разговор. Всеки от нас изнесе 
трудностите, с които се среща 
в следването и произлезе, чера 
ботата е в материалните усло
вия. В резултат на това ни се 
обеща, че можем да използва
ме през една учебна година по 
50.000 динара за покупки на у 
чебници и учебни помагала.

е по-

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОСТАРЯВАНЕ

Жените-пушачи стареят много по-бързо от ония жени , 
които не ттушат. Това е утвърдено неотдавна ^-га кея^са^ 
лекарите в Мюнхен. С години е вършен опкг сММжт; кои 
то не пушат и 700 жени-пушачи. Вече към четиридесетата года 
на 65 на сто от редовните пушачи оа показвали знаци “а ° и 
взие, докато същите промени се вижит само У ^хГжените ид-1 
непушачи. Преходният период от жените,
ва много рано (вече към 36—38 година), за разлика от ж
които не пушат.

Лично директора ни съобщи, 
че е необходимо да представим 
списък на необходимите книги, 
а след това едно лице от служ
бата щяло Да обиколи градове
те Ниш, Белград, Скопие, за

книги. Аз 
та-

Дядо Христо Андонов 

на кравичките и те стпря не държирна
ха.

— От града ли бе сИНко?
е имало 51 и. от» (!) да ни накупува тези 

и моя другар направихме 
ка и зачакахме. Обаче никои 
не се обади и трябваше да по 
искаме идването на служещия 
още веднаж. Дори и предложих 
на линето да дойде в четвър
тък следобед или в събота), тъй

— Да, от града ида.
Стоех така и чаках да сипоо 

А той през това време

В наблюдаваната група 
чи. крито останали стерилни
це^гг е много низък — овмо-1Ас по_малк0 те 

Бременните жени. к^^^“а^'0? ^щ0^Гаоциално поло-

^г»не;^ ^ 6666X0
в утробата й бие юато полудяло. д.р йован Войнович

При жоните-непушачи
тпочине. 
поглеждаше ту изсъхнала земя 
— ту в синьото безоблачно ие 
бе. После вдигна глава и се за
оплаква:
_ Лошо време. Такова време

% .■с . г



Заседание на СьввШа за иросвеша и култура а ДямиЩровмрад

ПРИЕТ ПЛАНА ЗА КУЛТУРНА ЛЕЙ 

110< Г ПРЕЗ 1966 ГОДИНА
1-'в едно помещение държи кни

гите, а места за четене на пе
чата са съвсем малко. Поради 
това библиотеката не може да 
изпълнява своята обществена 
роля.

Останалите колтурни 
туции като Културно-просвет
ната общност, самодейния теа 
ТъР, културно дружество „И- 
ван Караиванов“ поради слабо 
то финансиране и неразрешен 
статус работят времено. Затова 
според новия план за развитие 
на културната деятелност, се 
предвижда по-голяма самостоя 
телност в работата кат0 се ак
тивират органите на самоупра 
влението. икултурно-просветнц 
те работници в града.

За масова култура

Ог досегашната практика се 
знае, че културните институ
ции затварят своята дейност 
на един малък кръ' от хора, 
платени в Центъра за култу
ра и забава. Нито в организа
цията на работа, пито в изпъл 
ченито на културно-просВетш1 
те задачи се чувствува масов
ост което е най-важно за по 
лоооенпе културното равнище

ПИросвеАга дейност. .сойто ^ г^Тжеч от 3‘> К^ЛТУР- 
при ОкоЛйския отбор на ССРН в НиГ С тези ппелм^1СИЯта 
скоро време ще бъде запозната и Общинската скупщ^а 
този начин ще може да се присви към реализирала един 

отдавно очакван план за подо^ е.ние на културпо-ппРос^е4ат ‘ 
деятелност на българската народност \ Аили1тРов“а™ко

ИНСТН-

Неотдавна Изпълнителният от 
бор на Околийския отбор на 
ССРН в Ниш разгледа култур 
но-просветната дейност на бъл 
парената народност и констати
ра. че покрай постигнатите ре 
зултати в културата и учебно 
то дело предстоят още много 
задачи тази дейност да се подо 
бри. Димитровградската общи 
на. която през последните годи 
нЦ бележи крупни Пезултати 
на икономическото поле и в к0 
ято някои стопански организа
ции имат и над 1 милиард ди
нара брутопролукт не е успяла 
успоредно с това развитие да о 
рганпзнра и Развитието в кул 
турно-просветната дейност. От 
друга страна нуждите за оазвн 
тието на просветата и култура 
та стават все по-големи. Общи 
ната има около 2.500 заети ра
ботника, много кооперации и- 
мат заети работници, които и- 
мат възможности за по-голяма 
културна дейност.

Положението в Бабушнншка 
община, където живее българ
ска народност е маЛко в полошо 
състояние поради това, че та 
.зи община е все още по-слабо 
развита.

Поради това несъстветстви 
между стопанското и културно 
развитие на българската наро 
дност Околийският отбор на СС 
РН От Ниш се'застъпи пред сб 
щвнските и републикански ку 
лтурни институции за подобре 
ние на културния живот и уче 
бното дело през идущата годи

Не е разрешен статусът на 
културните институции

Според констатация 
снята. която е изготвила 
за културйа дейност

«а коми- 
плана

през иду
щата годнна културните инсти 
туции в общината не оа в със 
тоягше правилно да провеждат 
културната дейност поради 
бото финансиране

Изпълнение на танцов състав
разрешат през 1966 година. Та 
ка в областта на културата трл 

се реши въпросът е
на гражданите в комуната. Не 
съществува съответствие и ме 
жду развитието на някои видо 
та все още малко се разпрос
транява.

Много наши цаучнп работни 
ни създават оригинални тРУДО 
ве, появиха се първите печатни 
страници в ( белетристиката и 
поезията. Изобразителното из
куство също така бележи вил 
ни резултати. Нито една наша 
библиотека няма събрани вси 
чки броеве на нашия печат, не 
разполага с повече екземпляри 
на издадените трудове. Книга
та все още малко се распростРя 
пява, даже и всред учащата се 
младеж. А Центърът за култу
ра и просвета няма възможно 
ст да презентира добри филми 
по селата.

Затова
та и по- нататък да се работи 
за създаване на кадри, които 
със своето творчество ще обо 
гатяват културния живот на 
българската народност; трябва 
още повече да се работи тия 
културни постижения да ста
нат достояние на широките на 
родни маси.

бва да
подобрението на условията за 
работа
ни институции. За

ела
и неразреше 

нпя им статус. Засега целокуп 
ната културна дейпцет се про
вежда От Центъра за култура 
Кцито р построен след освобож 
дениетоисе намира в л0шо 
ложемие. Иивентрът

на всички култур- 
тази цел 

ще се реновира Културния дом. 
и снабди с нов инвентар. Об
щинската скупщина ще учас- 

1.000.000 динара докаю 
другите 4 милионна динара ще 
даде Републиката. Трябва Ав 
се реши въпросът с разпрос
транение на филма в комуна
та. Подвижното кино Засега »е 
може да се използва, защот* 
няма превоз. Предвижда се да 
се набави джип, който ще слру 
ва 5,000.000 динара и обогатява 
не на книжния фонд с миг* 
на стойност от 6.000.000 (ддаа 
ра. Значи, за подобрение на ку 
лтурната дейност през 1966 Ро
дина ще се изразходват кт>м 
16.000.000. ог ксито общии* 
та дава 5 милиона динара.

За подобрението на просеех 
ното дело ще бъдат израздод-

по твува се Лотрял
защото след изграждането на
дома той въооше не е Възбпов 
яван. Помещенията та дома ра 
■дионално не се използват.

В същата сРОада се намира 
и градската библиотека коят0

В МОЯТА КЪЩА СЛЪНЦЕ ГРЕЕ
И е .'Юн го къща слънце грее, 
и над нея гълъби летят, 
е пея дух човешки живзг — 
дечица в постелята спят.

с настоялияредом

Акацията иъфти двадесет години 
и люляка пред пътната врата, 
под нея доле вече са изгряли — 
буйните ливади и жита.
И лястовички гнезда са свили. 
дошли да им се радват моите деца, 
това не им е първа среща —

- Г 'ге~пмат две слънца. ' "
Когато утрото се ражда 
и пламва слънчевият ден 
с пролетна усмивка живеят 
децата в дома възроден.

вани 16.000.000 динара.
Предвижда се обзавеждането

на няколко кабинета и учебни 
стаи, физкултурна зала, набав 
ката на нов инвентар.Какво трябва да се реши 

през 1966
Съветът за просвета и култу 

ра разгледа предложения <план 
на комисията на Околийския 
отбор и прие за решаване ня 
кои задачи, които трябва Да се
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/; ;•» "Ц натлед
ни средства и школуване на ка 
дри. И тук Общинската скуп
щина ще участвува с. 5.000.006
динара.Александър Дънков

Б. Ни коленна.

унизен от това сладко залоакителство.
Тогава си спомни другите очи — 

обожанието, на уважението — но те .«у 
стана топло. Изтръпна от студ, дггзна 
падналия чаршаф и се зави. Затвори 
очи. Тогава старата жена с подпухнали
те сини крака отново се изправи пред 
неге, пред скалата и пред градчето. Се
га той я изруга, подгони я, вбесен, не е 
могъл да я -нилва и целува на сън, из
ригна много лоши дими, но тя не се .ча- 
хва. Само се преля в голия контур на 
другата отдавна .чрътвага. и се излетна 
като нея в картината над пианото на 
известния музикант. Старият художник 
простря ръце към. картината и започна 
да се отдалечава. И ръцете .ну почнаха 
да се отдалечават, без да я. стигнат и без 
да се откъснат от него.

На сутринта той пак рисуваше под 
едно с.чокпново1 дръвче. Мина един 
млад колега, поздрави го почтително и 
каза:

ПАРАТИКЯВАСИЛ ПОПОВ (НРБ;

Трябваше да свали от себе си годи
ните. наградите, отличието, титлите като 
дрехи, да излезе гол на скалата и да се 
изправи пред собственото си море. И 
той го направи, защото нощем всичко 
може. Краката му треперех а и той сед- 
на па скалата. За миг затвори очи, сля 
се с нощните звуци и когато отнооо го от 
пори. видя черното море. Скалата не се 
виждаше, намигне ги и рибарските деца. 
Водораслите спяха.

Старият художник се раздвижи от 
леглото и чаршафа падна. Той усети в 
с.нъртта бялото лице па луната, разделе' 
1 ш на малки квадратчета от рибарската 
мрежа па прозореца. Отдавна не беше я 
усещал така вътре в себе си, в изсъх
налото сн тяло, н барабаните на слепоо
чия ю. Усмихна се като на стар познат.

— Ела — каза той. — Олфъзиа .ни 
<)а се разправям с тебе.

Тя се отдалечи., Отпусна склерозира 
пите му пени и кръвта буйно нахлу в 
тят. Той посегна към еапчегцта, не за
щото трябваше да вземе едно, » са.го да 
усан допира н.«.

— Нс мога нищо да нарисувам — 
каза той гла<ч0 Аз с-„м един бездарен 
даскал.

Художникът чу как рибарското град 
че извика-

— Ясу!
Морето издигаше и спускаше град

чето, пълно с църкви и смокигюви дргъв 
чета. Между морето и градчето в плит
кото стеше жена с тъми,и очи.

— Какво значи това? — запита бе- 
Яаратикя,

— Какво значи това? — запиат бе
локосият художник.

— Женственост — отвърна жената 
с тъм.ните очи.

Старият художник се помъчи да от
крие в низката, 
скала някаква нежност и почти докос.

хваше с крайчеца на устните си, гола и 
тайнствена. Такаеа остана тя и в излож 
бата му — гола жена. Умря много по-къс 
чо от рак в кръвта, а на платното оста
на живата, голата. Колко ласкателства 
н отрицателния беше чул този худож
ник. Колко музеи и репродукции беше 
гледал. Как беше. проникнат през целия 
сн живот от тазн болес-г па изкуството 
н как добре знаеше воичко. Щ как му 
сс струваше понякога, че лфътвата си е 
отишла заедно е плътта и душата си. а 
т ой е на рисувал само нейния гол контур. 
Колко пъти беше изгарял от желание 
да иде в кабинета на известния музи
кант, да свали картината и да я пакъса 
)/я парчетз. Но не можеше да иде, защо 
го знаеше, че няма смисъл да се оръша 
ме към. мъртвите хора и към м-ьртпите

заливана от /вълни/те

на с мигли върховете на белите вълни■
— Виж — обади се жената. — виж 

как я заливат вълните. И скалата е 
слаба като жена. не може да устои и те 
я връхлитат, връхлитат. Затуй и вика- 
ме Яаратикя.

Гласът иа жената падна, заляха го 
вълни на далечна слссг и гордост. Лад- 
каха и белите Й прави коси, остана из
рязаното от бръчки лице. обърнато гсъч 
морето просто и предапно.

— Искам да те гшрисувим — каза 
глухо старият художник.

Жената оправи белите си коси из
смя се и побягна нагоре по брега. Той 
видя. че е низка и пълна, че кракатй й 
са сини и отекли. Чуваше как пъшка, 
оокато се скрие зид първата къща пад 

■скалите. Тогава той. се обърна къис ска- 
латл на женствеността, обърна се и към 
миналото, към онази някогашна женст
веност.

— О, това е чудесно .«пето/ И аз съ« 
рисувал оттук. Е то тебеширения знак. 

— Какъв знак?
•>кар гини. запита стариятВълни-у-е заливаха скалата. Долу, в 

плиткото се г.чуркаха рибарски децаго 
сред зелените водорасли. Морето ид

ваше и си отиваше, блестящо и огрол- 
сппсобио да вя лее не само жснДгае-

.т удожник.
Колегата остави .«резката с до.нати- 

то иа прашна та трева и посочи тебеиш- 
репня белег на дъската на оградата.

ли

но.
частта па света, но ис заливате пигцо. 
С' плисък а му идваше и онова нежно у- 
пижр.пие, което художникът цял живот 
беше изпитвал пред природата, мислей- 

ие е нейп господар.
През нощ та художникът се събуди. 

Релсата ми още тръпнеше с върховете 
на пръстите си от допира до бялата жен 

Г.еше целувал на сън пабръкч 
остаряло лице и младите тъжни

— Отбелязвал- си оттук, да полепя
гледната точка — поясни той с любезна 
усмивка. •— Като не мога да свърша за 
един ден, да зна.« на другия ден откъдь- 
да продължа.— Бездарен съм —■ пое гори /ой, зп 

де се увери, че ■? -нрав.
След топа си припомни всички из- 

ло.жби, статиите и печат», и чужбина, 
документите, в които сс изтъкваше не
говата голяма заслуга къл изкуството. 
Припомни си юбилеите, банкетите, ре
чите. тостовете, ьогле-Ьц-е па студенти
те, пълни с обожание или с недоверие, 
на отрицанието, тези ечи, сравняващи 
думи на картини, които още нищо не. 
бяха недели, за да не вярват, и псе 
искаха да видят, за да вярват. Мразе
ше ги истински, дълбо7со. защото ,мигго 
приличаха ка самия него и студспстки- 
те години, защзго виждаше в тя.т соб
ствените си очи. Със задоволство си пре 
дога ми кт/к те ще седят някой ден, о тру
пани е признание, самотии и, будни в» 
топла нощ. празни като него, как ще по“ 
сягат към хапчетата и ще пъдят бяла
та досадиица, как всеки от тях ще тър
си епояга скала, изправен па. колене а 
п/шткото си .«оре и ще мечтае За дълбо
чини, за пространства и тайни.

— Много-с-1,.« жа „смс — кпза гой,
г V . _____

кн.
— Виж ти! — каза старият худож

ник и сс зас.«я.
Другият се сбогува и отлита е .«ре

зката. Старият художник промърмори: 
„Виж ти>, дяволът. Отбелязал си с тебе
шира// знак гледната точкаГ* Затана’и<- 
ка си някаква мелодийка, бодър и из- 
бръе//ат след тезкката душна нощ. Б та 
кина пощи имаше кошмари. Слава богу, 
че бързо ги забравяше на другата сут
рин. още с първата цигара, с първата 
глътка кафе с първото дръгшане па са 
.«обръсначката.

Старият художник рисувате нцстър 
вейц. Полека, лека къщата се показа на 
платното. Няколко любопитни курорти-! 
сти и дечурлига се нареди.га зад гърба 
му, разтворили широко очи. Гледаха* гу 
къщата, ту картината, искаха да разбе
рат дали си приличат.

, На покрива долетя гларус. Отърси 
перата си, изгледа с бяло око групнчк 
та под слюкнДопото дрл.чче и мзг^ 
.весело:

ска коса. 
а//ото
очи. зяпа лепи от хнл ядо годишния огъП- 
иа рибарското градче, 
стая нямаше никой освен него и лупата 
влязло през рибарската мрежа, опънат»

Сега в тълента

Остави четката. Чу звука й. Чу зву- 
ка на у,ялото дълго и светло ателие. Чу 
звука на топовете, макар че те ош,е бяха 
,гти. Ц моделът се степа, ако това беше 
м.ооел, Каква беше та зи жена? Той не 
- озкегце да понася гази ослепително бя
ло женска

на прозореца.
Той посегна, взе едно от опия хап- 

• чета. които го разтръспаха и след това 
му връщаха спокойствието, синия 
дър поглед къ.« себе си и другите, гор
достта пред природата), че я познава и 
разбира нейната безпощадиост- Чуваше 
дишането си и плисъците па. морето в 
крайбрежните скали, песента па нощни
те шурни, шумоленето на смокиновите 
листи и крилата на гларг/сите. Чуваше 
пристъпите на кръвта си, нейния горещ 
писък в слепоочието и се мъчеше да 
Надскочи всичко, преживяно п действи
телността и съня, макар че то свиааяис 
в един тъмна розов хаос.

пак.

мъ-

плът, русите коси спуснати 
’ Раменете и., Жената беше много жеп.етвс-на

ка- овладее, но не знаеше как. 0 нет- 
Д или като тръгне към пея. Искаше 
г я йзвади от нейната конкретност, от 
,.у лпйя. Тънък мирис па парф/юж и жен 

0 °х мяркащите се тъмни петън 
плат’,? ММ1иниЧчте — да я положи 
ц(> ото жъртва и да я изгради наново. 

*чу. жена не умираше, само се у сми

и той се бореше с желанието си

на
\

— Ясс!



,Б Р А Т С Т В СУ

8 Ини лек против опомнете иа косата?
Съвети

Жилище 

наше насъщно
Четенето в постеля

Начинът на приспиваме има. 
* а голямо дебела кожа. Тъй като 

случай задебллването
хигиеииците,

нашето здраве.твърдят 
значение за

Дали гасите веднага светли- 
легиете, или

груба, 
в такт»в

кожата е изразнео и па гла 
следствие натиска на

Според изчисленията ма Све
организация■гоената здравна 

над 40 на сто хора са склонни 
към келявост. С право се ечи 

няма да мине Дълго вре 
се раждат поко 

б~з кг/*а. Ло днес

напата щом като
искате да прочетете не 

кревата? Ония, които че 
мислят, чс това четено е 

навик. Лекарите 
чия то

вата 7*0 „
та кава кож а сее ти > а ло о гмира- 

капилярите които изхран 
най-фуиционалндта част ил

— ксоена-

винаги
работаи ще търся квартира от 
предприятието...

Така и стари. Работи кучето 
неуморно,

що в 
тат.
обикновен
пък твърдят, че лица, 
тшоондиа жлезла е прекалеио 
активна, са принудени да че 
таг прели спане. Такова прис
пиваме на възрастни е нсобхо 
днмо и па опия липа, конто 

интензивно работят 
Това е най-добрият 

откъснат от дпев

Тази змма всичко се сковава 
и разбира се е

та, че
ме, когато що 
ления мъже

е утвърдено какво предиз
виква келявостта. Различни те 
орни настояват да докажат при 
чините за опада пето на акоса 
та и ля. приложат ако не пъл 
по лечеце, то поне спиране иа 
гго-патаТъшпото юпаланс па ко

не иа 
ватвие от сггуд. 

косматото куче.
— Ще трябва да си направя къ 
ща, хубава топла къщичка'. — 
солна се от студа тО. — Щам 
Дойде лятото, ще поискам наше
*ПЩИН...

косъма
Затова Енгстраял препоръчва 

такива методи и алекуваие, ко 
ще сгграт създаването па 

главата. Експе

аняколко месеца 
след топа поиска квартира.

__ Според правилника иа на
предприятие, квартири се 

иа оженените члене

пс

шето ито
дават само 
вс иа колектива — обясниха му 
в управлението. — 
сте?

твърда кожа на 
римецтите, които той 
ршил иа над 600 мъже показв
ат.че значително се е подоори 
ло качеството на косата, а в 
срок от шест месени напълно 
с изоставено по нататъшното 
рязко опадане на косата.

Друг учен, белгиецът Раймои 
Марешал счита, че келявостта 
може ла бъде спряна чрез ма 

на главата, както и чр

е извъ
Оженен лиИ така. дойде лятото. Но с 

него и изненадата: инвестиции
те се ограничават, ще се строи 
само онова, което е най-нообхо 
дамо (считало се. че това не со 
отнася п за къщата).

Замисли се кучето.
— Нищо. ще се снамеря ня

как си! Друг изход няма, но ще 
продада някои кости (които чу
вах за черни дни)! Ще им пови 
ша цената и ето ти пари за 
къща!

Тъкх:о когато кучето се гот- 
веше да проведе своя план в де 
ло, но ето че влезе в сила раз 
иоредбата за замразяването на 
цемнто- Разбира се, и костите 
не правеха изключение.

— Ух, колко съм нещастно — 
помисли си старото куче. — Но 
Ие смея да падна духом, къща 
непременно ще грябва да си по 
Огроя. Просто ще се заема на

през деня 
умствено 
начин да се 
пито усилия- 

За отбелязване е, че 
де бързо заспиват липа,
То мадбъбречпп жлезди много 

Работят. Такива лица 
в съм, а сутрин 

леко. Лко

сага.
Така стокхолмският лек3|0 Ла 

рое. Ергстра«т с!чита, че Колявос 
тта възниква следствие пама-л 
явапето па ниркуляцията на 
кръвта в кожата на 
Но понеже при жените келя- 
вос'1'га е твърде рядка, го се

Кучето не беше оженено. Ма- 
зако-рявал бекяр кучетогсар и

помпели в този миг да проме- 
овоята философия.

тВъР- 
ч ии-ни

— Ще бъда оженен следва
щия месен — рече то.

— 15, тогава и квартира ще по 
лучите — гласеше отговорът.

Тогава кучето започна да тър 
си спътница за през живота си. 
Скиташе по мрачните улици, но 
никъде не срещна лика-прили
ка, която да му даде възмож
ност да получи квартира.

Една нощ, » сърцето на пори 
ферпята, го хванаха дсожодери

главата.активио 
веднага палат 
се събуждат твърде

че приспипаието с 
последица от силната

са ж ата
ез хирургически похва-уги, ко 

се състоят в подвързване 
на известни повръхностни к/>ь 
вопосни съДовс на кожата на 
главата. Такива операции извъ 

на 15 мъ*е са дали вре

поставя въпрос защо и жените 
както мъжете. По

е точно.
книга е
работа на ти то идната жлезда, 
тогава опя, който чете в кре- 

това и трябва да прави 
повече от половин час.

не келавеят 
всички личи, че причината ле 

мъжките хормони, лоса

ИТО

жи ввата, 
по ме
При по-дълго четене четивото 
прекадено стимулира работа- 

па мозъка и предизвиква 
безсъние. Затова лекарите пре 
поръчват да се нзбеюе четиво, 
което пе залържа вниманието 
до последния род.

некосвено. При епнусите 
се забелязва келявост, а и при
мо шени

менио добри резултати — в те 
чепис на Шест седмици при опе 
рираиите опалането накосата е 
намалило само няколоко косъ 
ма дневно.

мъже, които имат нежен,опия
фии строеж на тялото и нежен 
тен. Кславостта е силно изразе 
на гфи мъже, които имат по-

га

НРЛВОУЧЕНИЕ: Така или и 
паче квартирата може да свали 
главата! I

Миодраг Стояпович

Как е настанала популярната партизанска □есен

СЪОБЩЕНИЕ НИЙ СМЕ МЛАДА ВОЙСКА ТИТОВА .
•••СЛЕДВАЩИЯТ БРОИ НА ВЕСТНИКА ИЗЛИЗА НА 28 

ДЕКЕМВРИ -
В ТОЗИ БРОЙ С УВЕЛИЧЕН БРОЙ СТРАНИЦИ „БРАТ

СТВО” ПОМЕСТВА

95
мпозицията за тази песен.

Авторът на тази песен е Ян 
ко Сих1еонович. родом от село 
Подгорац край Бор, първоборец. 
от този край и народен предста 
вител от бивша Болевачка око 
лия. Първоначалното заглавие 
на песента гласело: ,На фашиз 
ма се губят следите”, но загла
вието променяли и някои певци 
и по-късно я наричали „ПаРти 
зански марш” а някои дори и 
„Титов марш“. С течение на вре 
мето в заглавие се превърнал 
първият стих на рефрена.

По време на кратка почивка 
на поход на една партизанска 
част през януари 1944 година в 
село Велика Плана авторът за 
вършил първите две строфи а 
другите две съставил в село Ши,- ] 
соки киви. По-късно той комхго ! 
нирал песента, а за пръв път тя 1 
е изпълнена в село Речтща (Пу | 
ста река) в изпълнението на ск 1 
Ромния хор на Девета сръбска 
бригада (бивш Тимошки отряд). 
Песента твърде бързо приели и- 
други сръбски бригади, а ведна 
га след това й други подделения 
на Народоосвободителната вой
ска.

отекваха ло войнишките ре 
нашите строителства.Минаха 20 години от първите 

следвоенни тържества на кои
то в свободната родила се пее
ха борчески партизански песни, 
настанали по време на тежките 
борби против окупатора и него- 
виате слуги. Пееха ги хорове, 
групи певци и отделни лица. 
Служеха за маршове в частите 
на народоосвободителната вой
ска и в новооснованите младеж 
ки трудови бригади, а също та
ка ежедневно отекваха по аре
ните по градове и села.

Една от многобройните песни, 
които тогава за пръв път може 
ха да се чуят и изпълнят пред 
многобройна публика е остана-

сен
дове, по 
а наскоро след това се пренесо
ха и по радио-вълните. В еми 
сиите на Радио Лондон и други 
съюзни радиостанции, 
текста за юнашката борба на 
гославските партизани се чува 
ше.и.тази песен, което забеле
жил и изпратил в Лондон едий 
английски офицер.

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР покрай
ю-

ПОРЪЧКИ ЗА НОВОГОДИШНИЯ БРОИ ПОДАВАЙТЕ 
НА АДРЕС „БРАТСТВО” НИШ — ПЕТИ КОНГРЕС 32/1У.

С фантастична скорост песен 
та завладяваше градове и фела 
и се
ка до Адриатика. В ерата на 
възобновяването на страната тя 
беше твърде подходящо средст 
во за събиране на младите и без 
съмнение нейният принос е от

разпространяваше от ТимоЗРЕЛОСТТА ИДВА С ЕКСПРЕС
16 година, а днес — на 13 и 
половина години.

До този интересни данни се е 
стигнало след г,оеглеЖАане на 
архшзата на прочутия виенски 
детски хор, децата пеят са 
мо докато не започнат да мути 
рат гласа. А мутацията съвпа 
да с началото на пубертета. Чл 
енове на хора са били извест
ните композитори Хайдън и Шу 
берт. Първият постъпил в хора 
през средата на XVIII в и го 
напуснал на 18-годишна възра 
ст. Шуберт в началото «а XIX 
век е мутирал с 16 години. В 
началото на този век момчета 
та напускат хора на 14-голиш 
на възрет, а днес вече веднага 
след 12-ия рожден Ден.

Днешната 
живява
дни много по-рано от колкото 
техните родитоли, главно в пе 
зя и шести клас в основното 
училище.

Кога в по-раншните векове 
е настъпвал пубцртетът не мо 
гат да се намерят точни данни. 
Но според сведения на виене 
ки лекари, които се отнасят до 
момчетата, излиза, че грани
цата на пубертета от XVIII на 
сам постоянно се предвижва 
надолу. През XVIII половото 
узряване при момчетата е нас 
т-ъпвало между 17 и 18 година, 
през средата на XIX век пери 
одът на пубертета е започвал в

до-
своите пубертетни

младеж

Преко пола. шума, села и градова. 
Наступа^у партизански батало ни. 
Против швапских крвопща и зл отвора, 
Подигли се радни луди — мили опи. . , 
Ми смо млада войска Титова.
С нама иде наш народ сав.
Наша земла биЬе слободна,
Само Тито нека Нам ^е здрав”.

ла поради изключителния реф
рен, който веднага може да се 
научи ,,Ний сме млада Титова 
войска”. Песента започва така:

Стиховете на тази скъпа пе-

значение. Обвзети от ентусиа
зъм на строители, почти нико
му не е дошло на ум да се запи 
та: кой е написал тези лрекрас 
ни стихове и кой е написал ко

След войната песента е запи 
сана на ноти и така е запазена 
в съкровището- на борческите 
партизански песни.

->
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