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БОГАТА ПРОГРАМА
' 1 които ше Ср говорибрания, на

за борбата в тази далечна 
рзична азиатска страна и бор
бата и срещу американския им

Поемайки ролята на коорди
ниращо тяло в събирането на 

справедливата борба
народ, 

отбор на Об- 
конференция

ге-

помош за 
на храбрия виетнамски 
Изпълнителния периализъм.

В трудовите организации, ка 
другите събрания ще

8

нащинската 
ССРН в Димитровград е лредло кто и на 

се проведат протести срещу а- 
във Виет

*
всички обществено-по-жил на

литически организации в кому гресията и насилията
както се изразява солидар 

Фронта за национално
вестник на българската наролноств сФр Югославия да ср приобщят към про- 

на солидар-
нам, 
ност с

ната
гресивната акция

виетнамския народ в бор • освобождение.ност с
бата му за обуздаване на аме
риканската агресия. Тази акция 
ще трае от 13 до 20 декември

ПО ПОВОД ЕДИН ВЕЛИК ЮБИЛЕЙ Освен това пионеритр и уча* 
пишат нащата .се дладеж ше

войната във Виетнам.Изложба на произведения
НА ДРУГАРЯ ТИТО

теди За 
Ше се
мощ, кръв и др. зз пострадалия

събира и материална ло-т.г.
Изпълнителният отбор препо- 

по селата и в града да 
протестни съ-

народ.ръчва 
ср организират

М .Б

Реорганизация е Съюза на комуниститеношения между социалистичес 
ките страни и прокламирането 

миролюбиво 
съжителство в международни
те отношения и укрепването на 
миролюбивите 
в борбата срещу империалисти 
ческите неоколониални сили — 
в борбата за мир. против 
натд и тн„ във всички димен- 
зии и компоненти в съвреме
нния свят, активната мисъл на 
другаря Тито е била от реша- 

значение за победата на 
ми

зи месец ще бъде открита из
ложба на произведения на дру 
гаря Тито и всички публикации 
за него. Тази изложба ще-бъде 
организирана в рамките 
сецът на книгата". Паралелно 
с това ще се организира и фо
тоизложба за ДР- Тито, кояго 
ще се пренесе от Центъра за- 
култура в Белград 

Когато се касае за този юби 
лей — и дейността на ученици 
те няма да изостане. Учениците 
от основните и подведомствени 
училища ще изнесат в своите 
селища подбрани програми. То 
за ще направят и учениците от 
основното училище в Димитров 
град, които за такава дейност 
имат и най-добри условия. С 
програмата за чествуването на 
великия юбилей е предвидено 
да се уредят улиците, витрини
те, така че градът да получи 
още по-тържествени вид.

Тридесетгодишнината от ид
ването на другаря Тито за гене 
ерален секретар на СЮК и в 
Димитровградско се чествува с 
подбрани разнообразни програ
ми. На първо място организа
циите на Съюза на комунисти 
те, и общинската организация, 
да ги наречем домакини на 
тържествата, през този месец 
организират редица важни про 
яви посветени на революционн 
ата мисия на другаря Тито и 
неговата борба за победата на 
социалистическите обществени 
отношения.

По районните центрове се ус 
тройват масови събрания. на 
които се изнасят сказки за де 
лото на другаря Тито и неговия 
революционен път. Устройват 
се тържествени събрания и 
организациите на Съюза на ко 
мунистите. Във всички трудо
ви организации се устройват 
тържествени събрания с програ 
ми. В Димитровград в през то

на политика на Избори в месните организации„Ме
сили и народи

ществено-политически работни
ци 4, от ЮНА 2, пенсионери и

7. От 
препо-

Според програмата за дейно- 
Съюза на комуниститевой стта на

в Димитровградска община из
борите в новообразуваните мест 

организации и самоуправи- 
в Съюза на

домакини 1, останали 
това число критериите 
ръчват комунистите да изберат' 
за делегати 6 жени и четиримани

телни организации 
комунистите трябва да лриклю 

15 декември. Нашият 
съобщи, че избо-

младежи.
Още на подготвителните 

брания в първичните организа- 
били предлагани кандида- 

членове на секретариата

съ-ващо
чат към 
вестник вече 
рите ще се проведат на 27 де-

прогресивните стремежи и 
ролюбивите сили. Затова него- 

подчерта циивата личност, както 
другаря Бърко.

От друга страна 
на освобождаването на

бюрократинеските

ти За
и делегати. Въз основа на тези 
предложения инициативните от 
бори ще съставят

кември.
С решение за начина и фор- 

органи-зиранр в Съюза 
на комунистите в настоящата 
година е установено, че Общин 
ската конференция ^съчиняват 
60 избрани делегати. Според ве

избо-

в процеса 
труде- мите на листата на 

на изборнитешите се от 
травми, раздвижването на спо
собностите им като най-елемен 

в нашето обществе-

кандидатите и 
събрания в местните и самоу- 
правителни организации и ще 
ги предложат на местните и са 

организации
тарна сила

че приетите критерии в
дейност на комунистите

както се изтъквано развитие, 
в речта на съюзния представи 
тел. ролята на другарят Тито е 

значение Ве-

моуправителните 
в Съюза на комунистите.рната

един От най-основните въпроси 
ще бъде претворяването в дело 
на приетите критерии във вся
ка местна организация, във все 
кй актив на СК. За делегати 
на Общинската конференция Ще 
се избират ония комунисти, ко
ито са най-дейни в провежда
нето на новите стопански мер
ки, борци за укрепване на еа- 
моуправителни отношения.

Това „ едната страна на въ
проса От друга страна — ръко 
водството на Общинската кон
ференция щР трябва да 
зва и социалната структура. Се 

конференция 
има.следната структура: 12 про 
мишлени работници (289 работ 
ници). 10 селскостопански про
изводители, инженери и техни
ци — 3, кооперативни работни 
ци — 2, просветни работници 

(115), медицин 
ски работници — 1, работници 

7 (членове

М Б М. Б
от първостепенно 
личението на неговата личност 

по-ярко като се има наЖивоин Николич - Бърко У^}'|"0ВД"|"Д Югославско-българско
сътрудничество

е оше
предвид, че под неговото ръко
водство процесите в нашата ст
рана стават съставна част 
най-прогресивните процеси 
международни размери. Посре- 

Тито в Москва и

МИСЪЛ и БОРБА-РЕШАВАЩИ ЗА 

ПОБЕДИТЕ НА НАШАТА ПАРТИЯ
на

С Среща на 

профсъюзни 

делегации

в

шането на др 
неговата реч по повод тържест 

на Октомв-веното чествуване 
рийската революция и бурните 

са оше еднономерности гениално и най-не 
посредствено бяха насочени от 
другаря Тито

По този исторически път, за 
който говори съюзния предста
вител Николич, ясно се очерт
ават три периода. В първия — 
консолидация на редовете на 
Партията и остра борба срещу 
класовия неприятел и фракцио 
нните групи, което беше от съд 
бовно значение за подготвянето 
на Партията и нейните кадри 
за период на разчистване на 
сметките с народните и класо
ви неприятели, техните права 
и най-елеменарти свободи.

Благодарение на другаря Ти
то и под неговото ръководство 
в освобождението на страната, 
нашата Партия победи окупато 
рите и народните предатели, 
които тръгваха от онова 
зедини — па владай" на което той 
противопостави братството и еди 
нството, което в крайна сметка 
доведе До пълната победа над 
реакцията Пълната победа на 
принципите на равноправни от

Миналата неделя съюзният 
представител, народен герой 
и генерал-полковник в пенсия 
Живслн Николич 
говори в Димитровград за зна
чението на тридесетгодишнина
та от идването на другаря Ти
то за генерален секретар на 
СЮК и ролята му в борбата на 
югославските народи, за социа
лизъм и за влиянието на Октом 
врпйската революция върху 
революционните движения в 
света. Пълната зала в Центъра 
за култура и забава и покрай 
тук-таме насрочените събра
ния в първичните организации 
в СК е добър знак с какъв ин 
терес димитровградчани посре
щат началото на тържествата 
по повод великия юбилей ня на 
шата Партия и чествуването пет 
десетгодишнитата на Октомври 

Речта на Живони Николич бе 
внима-

гплодисменти спа-П'твърждение за това.
Говорейки за петдесетгодиш- 

Живоин„Бърко“ га Общинскатанината на Октомври 
Николич каза. че Октомврийс-

На 13 и И декември в Пирот 
се състояха разговори между 
делегациите на Централния съ
вет на профсъюзите па Юго
славия и Централния съвет на 
профсъюзите на България.

Делегациите възглавяват — 
генералният секретар на ЦС на 
профсъюзите на 
Байо Скенджич и секретарят 
на ЦС на профсъюзите на Бъл 
гария Григор Илиев,

П0 време на разговорите де
легациите обмениха информа
ции и мнения за досегашните 
резултати на стопанската и об
ществена реформа и за ролята 
и задачите на профсъюзите в 
нейното осществявапс.

Бяха обсъдени също така и 
основното положение на систе
мата на планиране и ръково
дене в стопанството, принципи
те Ня. -самоуправлението п не
го, производството и стопанско 
то сътрудничество между две
те страпн, както и международ 
иите отношения.

По време на пребиваването 
българската делегация посети 
някои промишлени предприятия 
и жилищния комплекс „Тигар“ 
в Пирот.

представляваката революция 
най-светлата точка в историята 

Той споделина човечеството, 
със слушателите впечатленията 
си от Съветския съюз. 
бил гост на съветския маршал

където
8, членове

Бульони.
Между доуг-то, съюзният пре 

дставител Живоин Николич —

Югославия
в управлението 
138) в комуналната дейност — 
1. в търговията и гоегилничарс 
твото 1, ученици 1И студенти 1, обБърко е говорил и пред учени- 

Т.тиТо в основното училите 
Звонци, и населението в Бабу 
шпица. В разговори със стопан 
ските и обществено-политичес
ки ръководители ЖивоИ Нико
лич проявил интерес за стопас- 
ките и обществени процеси в 
Бабушнишка комуна и новите

в

Босилеград
^500.000 фидан

„ра

ки за частно 

залесяване
проследена с огромно 
ние. Благодарение на това 
съзнанието на слушателите дъл 
боко се врязаха думито за исто 
рическите процеси, чиито зако

в
стопански мерки.

М. Б.

В мащабите на нашата репуб 
лика Босилеградско е известно 
по масовото залесяване на го
лини и ерозирани местности. 
В периода на двете десетиле- 

,тип са залесени хиляди декари 
из цялата комуна, като за това 
най-често са били ангажирани 
младежта и членовете на Соци 
алистическия съюз, както от 
града така и от селата.

Залесяването тук става пого
ловна акция 
ление. То залесява не само об 
щсствени земи. но и свои-част 
ни. Тази есен е отбелязан още 

:един значителен успех. Компе 
тентните общински служби са 
раздали на земеделските сто
пани 500.000 фиданки за залес
яване на собствени земи, които 
не могат да се ползпат за дру 
го производство. Такова голя
мо количество се раздава без
платно на стопаните за първи 
път, като при залесяването ще 
им бъде оказана и нужната по 
мощ от страна на сцепиалисти

ДИМИТРОВГРАД

Изпълнителният съвет на ССРН за личния труд
„Хора, книги и печат“, коя-общината. Във връзка сНа 6 декември т.г. подпре 

дседателството на Илия Пет 
ров се състоя заседание на 
Изпълнителния отбор на Об 
шинокия отбор на ССРН в 
Димитровград На заседани
ето бяха разгледани някои 
актуални въпроси из дейнос 
тта на организациите на 
ССРН в Димитровградско. 
Покрай другото изпълнител
ния отбор разисква за лич
ния труд и някои проблеми 
във връзка е това на терито 
рията на местните организа 
ции. Здс Се становища по то 
зи проблем да се разисква 
ч местните организации.

Нъ.ч връзка с месеца ,1а 
книгата и печата Изпълни
телният отбор разгледа със
тоянието на библиотеките и 
разпространението на печата

в ъГРАДНЯ« СТРОИ 

СРОЧНО
то се провежда всяка годинастановищатова бяха заети и в Димитровградско.провеждане на акциятаза

Строителното 
„Градня" в Димитровград за 80 
дни завърши всички строител
ни и занаятчийски работи на 
сградата край железопътната 
гара. Малко предприятия могат 
да се похвалят с такъв успех — 
в такъв срок да завършат така 
обместа работа Значи може да 
се 'Строи и ло-ефтино и по-ико
номично.

Строежа инвестираше Репуб
ликанския секретариат ло сел
ско и горско стопанство и „Ю- 
гошпед“. В помещенията на но 
вата сграда Ше се настанят по
граничната ветеринарна служ
ба и „Югошпед“ ,а на етажа — 
трима ветеринарни лекари.

Досега тези служби нямаха 
подходящи условия за работа.

• предприятие
на цялото насе-

От заседанието на Изпълнителния отбор в Димитровград те.



Финансиране на културатаПо повод Седмицата за помощ и солидарност с Виетнам

Добри изгледи в ХърватскоДа помогнем на 

виетнамския народ
ченис на дотациите за списания 
за около 20 на сто, уреждане на 
художествената галерия на Меш- 
рович в Загреб, участие в постро
яването па първата фаза на Му
зея на изкуството в Задар. за
вършване адаптациите на Архео
логическия музей в Пула, решава- 

проблемите за ателиета на 
много художници и др.

Около 850 милиона стари дина
ра ще се изразходват за произ
водство на филмове и подобрение 
на юино изкуството и подобрение 
оборудването на дината и ко
пирането «а „Филмови новини“ 
се 'тредвиждат 410 милиона, а за 
изкупване на късометражни фил- 
мовс «а родното 
— 15 милиона, 
средства не са зачислени отдел
ните фондове за кредитиране на 
издателската дейност, — 50 м. 
ст. динара и приблизително тол
кова във фонда за рскОиструк- 
кция на сградата на Хърватско
то народно казалище (театър).

(ТАНЮГ)

Според предвижданията сред
ствата във Фонда за развитието 

културната дейност в Хърват 
ско идната година трябва да бъ- 

увел.ичени за около

на

1.220дат
милиона стари динара т.е. да до
стигнат завидно равнище от о- 

четири мил,марда и 700 ми
лиона стари динара.

Доколкото тези предвиждания 
на неотдавна

монстрирпйки и помагайки и 
борбата ма този измъчен народ 
-герой всъщност помага общата 
борба за мир и спабода на вси
чки поробени по нашето земно 
кълбо

Американският

. . .„ВИЖТЕ КАКВО СТАВА ВЪВ ВИЕТ
НАМ. ПРОДЪЛЖАВА АГРЕСИЯТА, БОМБАР 
ДИРОВКИ НА МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ В СЕ 
ЛАТА И ГРАДОВЕТЕ НА СЕВЕРЕН ВИЕТ
НАМ, ОНОВА, КОЕТО С ТЕЖКИ МЪКИ ТО
ЗИ НАРОД СЪЗДАДЕ СЛЕД СВОЕТО ОСВО
БОЖДЕНИЕ ТОВА ДНЕС СЕ 
И СЕ УНИЩОЖАВАТ ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ. 
СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА НАМЕСАТА ВЪВ 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ЮЖЕН ВИЕТ
НАМ“

„. ’ .ТАЗИ АГРЕСИЯ, ТАЗИ ВОЙНА ПРО 
ТИВ ВИЕТНАМСКИЯ НАРОД, НЕСПРАВЕД
ЛИВА И НЕЧОВЕШКА, ДЪЛБОКО ОГОРЧА
ВА ОГРОМНОТО БОЛШИНСТВО НА ЧОВЕ
ЧЕСТВОТО. .

поло
Не

се Осъществят, а 
състоялото се съвещание на уп
равителния отбор ма Фонда за

дейност

империали
зъм като жандарм на светов- 

раекцип във Виетнам раз развитие на културната 
в Хърватско, бе изказана увере
ността, че за това съществуват 
обект)’пн) условия, културата п 
Хърватско ще сс озове през 1968 
година в много по-благогериятпо 
положение от по-раншните годи
ни. Така че изглежда най-сетнс

н ат а
бра, че и огромната военна ма 
шина нР е в състояние да уни
щожи народ малък, но по дух 
и любов към свободата велик. киноизкуство 

В споменатитетаковаНашите народи, които
показаха през Народо-величис ще започне да сс осъществяват 

някои от Отдавна отменяните пла 
иовс.

Според
средства ще се разпределят за 
изкупуването на книги (за около 
50 милиона стари динара), увелн-

борба тъкмо 
готови с всички еред-

освободителиата
затова са 
ства Да помогнат на виетнамци. 

На виетнамския народ покрай
плана тези увеличени

ТИТО — НА ШЕСТИЯ 
КОНГРЕС НА ССРНЮ 
НА 7 ЮЛИ 1966 ГОД.

помощморално-политическата
необходими лекарства, кръв 
плазма и други материални

са
паДали днес трябва да изнася

ме повече данни за американ
ските зверства във Виетнам, за 
да разберем колко е необходи
ма морална .и материална по
мощ на виетнамския народ от 
всеки наш човек, както и от 
всички свободолюбиви и миро
любиви хора в света. В тече
ние на Седмицата за помощ н 
солидарност с виетнамския на
род всеки наш гражданин, де-

Представителят на Национал 
ния фронт на освобождението 
на Южен Виетнам на прес-кон 
ференцията, състояла ое на 3 
еа ::;сртв;1гР между цивилното 
нссе твърдо гптресающи данни 
януари 1967 година в Ханой из 
население на Виетнам. Той ка
за, че войниците на Първа аме 
риканска военно-морска пехо
тна дивизия и сайгонските на
емници от бригадата „Синия 
змей“ са убивали цивилното на 
селение по най-зверски начин. 
Те са хвърляли бомби и палили 
•къщи, в които са били затво
рени жени. деца и старци. Из
насилвали жени, даже и моми
чета от 11 и 12 години. Убива
ли деца на майчините гърди. 
През време на тази наказател
на експедиция от село Вин Лок 
са убити повече от сто души. 
В село Вмок убили 62 души, в 
село Ден Нен — 57 души, а в 
селата Тик Лок и Анд Хо — 
над 100 души. Американското 
сгтисанир „Рампартс“ в своя 
брой от декември 1966 година 
изнася, че в Южен Виетнам от 
1961 до 1966 година убити над 
250 000 деца. а към 750.000 са 
ранени.

Остава неоспорим и трагичен 
факт: че човешкия живот в та 
зи за нас далечна страна, по 
целите си обаче на борбата мно 
го близка — няма стойност за 
американските агресори. Стой
ността на човешкия живот в Ю 
жен Виетнам за американските 
военни сили е само 500 долари. 
Това съобшихд западноевропей 
ските агенции АФП и Рой
тер.

блага. В общините са организи
отбори 
Те шс 
ако на

Ново работно време в 

републиканските ведомства
координационни 

за помощ на Виетнам, 
изпълнят своята задача, 
шите граждани от все 
материално и с доброволно да

ма кръв помогнат на пие- 
народ. Сигурни смс, 

че нашите граждани ше сторят

рани

сърце

ване 
тнамския за работното време през 

месени.
Изпълнителният съвет е уверен,

летнитеНеотдавна Изпълнителният съ-
Сърбия реши рспубликач- 

Сърбня от Нова
това. вте на

ск.ите органи в 
година да работят от 7,30 до 10

че трябва да се пристъп,ч към 
нареченото „степенно“ разпореж
дане на работното време в орга- 

соецнално в Белград.
работното

Югославско-българското сътрудничество
с половинчасова почивка вчаса,

обедните часове. В събота орга-За укрепване на низаният е,
Разпореждането

между 7 до 7,30 часа би
няма Да работят. Тъй като нан.ите

новата работна седмица трае 42.5 време
съдействувало и за разтоварва
нето на превозните 
този .интервал.

икономическите връзки органите на управлениеточаса,
ще работят в петък само до 1о,30 
часа. Допълнително Ще се реши

средства в

и икономически отноше-ТърговскатаНа 5 декември 
камара на НР България е о- 
формила отдел за развиване на

ките
ния с Югославия.

За укрепване на иконзмттчес 
кото сътрудничество с НР Бъл 
гария в близко време в София

Дата, която предупреждава

НОВИ ЛИЧНИ КАРТИ ДО 31 ДЕКЕМВРИтърговското и икономическото 
сътрудничество с Югославия. 
За председател на оформеното 
тяло е избран Петър Ковачев, 
генерален директор на външно 
търговското предприятие „Хим 
импорт“, което сътрудничи с 
наши предприятия.

На учредителното събрание 
са участвували представители 
на зб стопански, въшнотърговс-

ще бъде отворено комерциално 
техническо бюро на Съюзната

СФРЮ.
кове за нови лични карти.

Ето защо .трябва да напом
ним на гражданите, които не 
са заменили старите си лични 
карти, че краен срок За заяв
ления е 31 декември -тази го
дина^ След тази дата ше бъдат 
приложени законни мерки^.е 
срещу провинилите се ще при 
ложат парични наказания.

Ц. Боянич

В секретариата на вътрешни
те работи в Димитровград, ка
кто ни осведомиха, са издадени 
няколко хиляди нови лични ка
рти. Остава дя бъдат издадени 
още няколко стотин. Досега най 
-много нови лични карти са по 
лучили гражданите от райони
те на трънски Одоровци, Пога- 
ново. Димитровград и Барйе. 
Гражданите от останалите ра
йони в комуната не са толкова 
настоятелни в подаването на ис

стопанска камара на 
То трябва да съдействува за 
непосредствено сътрудничество
и свързване на предприятията 
и други учреждения от двете 
страни, с цел бързо и ефикас
но да се разрешават въпросите, 
които възникват при стокооб
мена и в развитието ня про
мишлената кооперация

ки и други организации, заин
тересовани за външнотърговс-

3. ЙоксимоеичГерманският майор Сатлер реши Сте- 
ван Филипович да се предаде на разпит 
при известния геетаповец. специалист 
за антикомунистически въпроси.

— Да се засили следствието — даде 
нареждане Сатлер.

— Няма нужда — усмихна се Стив.
— Този е твърд орех.
— При мен и по-твърди проговориха 

— усмихна се Стив.
Стеван бешР пребит, целият в рани 

от побой и измъчване
Когато стражарите доведох а Стеван, 

Стив най-напред го покани да седне, а 
след това му даде цигара. Следствието 
започна наглед с приятелски тон:

— С вас не са постъпвали добре?
Стеван мълчеше.
— Виждам, че много са ви били — 

започна Стив — Има и при нас раз
лични германци, какво можеш... Заста
на- за момент да види какво впечатление 
са оставили неговите думи.

Обаче Стеван и по-нататък мълчеше. 
Неговия поглед се губеше през прозоре
ца, и се разхождаше по покривите на 
Белград. Когато се обърна към Стеван, 
германеца се смързна. Господи, каква е 
тази страна, какви са тези хора? — поми 
сли германеца опитавйки сР Дг хкрие 
треперенето. Все пак се сдържа и каза:

— Ние те те разстреляме
— Зная, усмихна се Стеван.
— Мога дя дам нарежданР да те пус-

— Нищо друго не очаквах от фаши
стите.

— Интересува ме какво ще работиш 
в случай да се намериш на свобода?

— Ще се бия срещу германците.
— Интересно. Имаш ли някое друго 

желание?
— Имам. Бих искал да те задавя, фа

шистка гад.
След това от Белград Стеван Фили

пович беше изпратен във Валево. Тук 
трябваше първо да се съвземе от боя, а 
след това да се обеси на площада във 
Валево.

Повест за народния герой Стеван Филипович

6) ПОСЛАНИЕ ОТ БЕСИЛКАТА
— Но затова ни трябва много време... 
— Има достатъчно време. ..
— Трябва да ходим по горите.
— Ще ходим с бронирани коли.
— Нищо повече от мене да не тър

сите? — насмея се Стеван.
— Нищо... Веднага ще те пуснем.
— Няма това да ви кажа!
— Защо? — изненада се Стив от вне

запния обрат.
— Затова, че ви интересува 
— Изглеждаше, че си разбран мла-

вата на младежа. Той остана в бесъзна- 
ние.

НЕВЪЗМОЖЕН СЛУЧАЙ
ЕДИН ПЛОЩАД ВЛЕЗНА 

В ИСТОРИЯТАПрез едно февруарско утро, Стеван
кой знае по кой път доведоха пред сле- 
дователа Паул. БешР необикновено 
строен. Разхождаше се по

на-
канцеларията

Дойде 22 май 1942 година в града на 
Колубара. От Видрак и Пещерата, От о- 
колните планини в града се 
свежест. В града живота започва много 
късно за този период от годината. Око
ло шест часа на улицата се явяват пър
ви хора. Те са нащрек- Първо поглеждат

и пееше. вливаше
Добро утро — каза ня Стеван — 

Имам да ви съобщя важни новини. Спа
сяват ти живота... Разбирам причината 
за твоето мълчание Страхувал си 
отмъщение. Страхувал си

деж. се от под пердетата.
Рано сутринта една група затворни

ци беше изкарана на площада във Ва
лево.

. Работата около повдигане на бесил
ката беше малка, защото тя беше .тук 
преди два месеца, когато бяха обесени 
партизанските ръководители Йосип Ма- 
йер и Стеван Борота.

Селяните все до десет часа не мина
ваха на тази страна от Колубара. про
даваха своите стоки на другата страна 
на реката. Жителите на града хвърляха 
неопокойни погледи отдалече.

Денът минаваше..
Площада на Валево навлизаше в ис

торията

— Онова преди малко нарочно така 
приказвах.

— Ще те изпратим в Германия. Ще 
живееш като бъбрег в лой... — напра
ви повторно опит Стив.

— Казах: не!
Разсърдения германски офицер се на

сочи към Стеван, но се сдържа:
— Какво ти мислиш да станеш. Бу- 

дьони или Тимошенко.
— Аз съм добър патриот!
Стив притисна звънчето на масата. 

Някъде в коридора сР чу пискав звън 
на звънче. Влезнаха двама германски 
войника. Като зверове се нахвърлиха зна 
Стеван Филипович Бързо падна под у- 
дарите. Остана неподвижен на пода. До
несоха канта с вода и я налеха на гла-

се, че твоите
другари ще те убият, ако кажеш 
От днес няма защо

нещо...
да се страхуваш от 

• • С Тито е свършено. Хванат е. . 
поправо, страдал в боевете, когато на-
това.

шите части правили 
Партизаните

чистка на терена.
Страдалиса разгромени.

са до последен човек ... 
— Лъжа!

Да бъдеш освободен. Да си заминешнат.
в къщи... Да отидеш при своята девой- 

Сигурно имаш девойка?
— спокойно отговори Сте

ван.ка. — Ще видиш.
— Партизаните са в Босна.
— Босна е чиста. Всички

— Аз трябва да ви разкажа, къде се
намират партизаните, кои ся команди- 

да посоча имената на комисарите,
хората, ко-

накарахме 
не съще- 

сте ,от вашата кле-

рите,
да ви отведа до къщитР на

ни давали храна, които са ни съ-
в миша дупка. Партизаните 
ствузгт. Освободени

ито са
общавали за движението на вашите ча- 

четниците. жандармерията.
_ Да, — зарадва се Стив.

тва
— Лъжа! Спок й:;-

— Тогава трябва де те обесим.
стговори Стеван. В следващия брой:

„Гад такъв, какво чакаш“.
сти,
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НО ПОВОД РАЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНИЯ ТРУД 0й0 00 00СТИМУЛИ НА БИТОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ 00 00 00 00 Бюджети-според
чергата

00която оси- 0'ческа работа", макар че не е 
било толкова драстично и дъл
готрайно.

прецизност от тая, 
гурява чукът, старото менгеле 
и грамадната наковалня

говориНапоследък у нас се 
за личния труд с частни сред- 

за производство. Даже се
0 00 00ства

прелистват статистиките, за да 
се види какъв е ходът на откри 

занаятчийски

0Несправедливо ще е ако то- 
положение се обяснява само 

с някаква неразумна политика 
на ОС към частното занаятчий-

0 00ваНАЙ-МНОГО СТРАДАТ 
СЕЛАТА 00новиването на 

частни работилници и колко х-о 
заети или могат Да бъдат 

Изтъква се. разбира

00 другите общности — репуб- й
ликите и комуните Ще имат й
пъзможност повече Да се ^
съобразят с действителните й

икономики Й

0 Миналата седмица в Съюз 
0 ната скупщина бе приклю-
8 чен един етап от изготвяне

то на съюзния бюджет за ид 
ната година.

От мотивировката към про 
й екта и от изказванията на
0 представителите може да се
0 направи изводът, че следва-
0 шият бюджет ще бъде рож

ба на един вид компромис 
между действителната нуж
да и действителните иконо- 

й мически възможности на _ ди
0 страната. ниЯт ход

Именно проектът установ- приходите и изразходването к
й ява сума от 1.066 милиарда им през бюджета може да 8
й стари динара. Четири про- се нарече и разумен, и пред й
й цента от нея се отделят за пазлив, но не е без сътресе- й
й издръжка на Скупщината, ния. Годината бе сраввител- й
й Съвета на федерацията, Съ- но неблагоприятна за прихо- й
й юзния изпълнителен съвет дите/ Ог застоя в търговия- й
й и останалите съюзни инсти та се намали данък-оборота,
й туции, а около 96 за Арми от намалените лични до-

ята, помощ на слаборазвити ходи — приходите от облага »
й те републики и райони, за нсто — и постъпленията са
й интервенции в стопанството по-малки от планираните. В Ь»
й и лр. Босилеград положението е 8

Сравнена е тазгодишния подобно. Близо 234 милион-
Й бюджет, сумата е по-голяма ният бюджет, без сумата за
й с 8,7%, въпреки че нито ед просветно дело. се онира Н

но искане на бюджетните но значително върху субсидии 8
Й требители не е прието без от републиката. Постъплени- 8
Й да са съкратени исканите су ята в общинската каса етра 8
й ми. И все пак, въпреки те- дат от същата болест както 8
й зи съкращения растежът на в Димитровград. Също така й
8 бюджета е значително по-гол състоянието на стопанството 8
8 ям от предвиждащия се рас- и в двете комуни не е без 8
8 теж на националния доход проблеми и неравномериости 8
8 от около 4%. в хода. Следователно не мо- й

Тъкмо затова е и изводът, жем да бъдем много убеде- 8
че бюджетът Р рожба на ни в някакъв голям прираст й
компромис между нуждите на брутопродукта и нацио- й
и възможностите ни. Нуж- налпия доход, за да правим Й

й дите са значително по-голе- бюджет според исканията на Й
8 ми от предвидените суми, неговите потребители. М
Й но и сумите са над равнище Всичко това трябва да се К
й то на очертаващите се въз- има предвид, когато се пла- Я
й можности в идната година. нират бюджетните средства Я
й 6 Скупщината се чуха не в комуните ни. Иначе всяка в 
й едно опасение за стабилнос- неразумиост и надхвърляне Я
й тта на икономиката, която на действителните възможно 0
й це можр вече да се товари с гти ще роди бюджет, който 0
й даждия за бюджетно потреб ще разтърси в значителна 0
й ление над размерите на ней степен стопанската мощ на $
й ните пормални растежи. Но комуните, в момент когато §
й същ0 така бе подчертано, че това е вай-нежелателно.
й и при такъв напрегнат бюд-
8 жет няма да се стигне до
8 нови облагания, които биха
8 разтьрсили икономиката на
8 страната. Даже бе изтъкна-
8 то и това./че бюджетите на

ство. За неговия упадък има 
други, по-важни причини, осо
бено когато става дума за Ди
митровградско Именно в годи 
ните на откриването на занаят 
чийските обществени работилни 
ци веднага след освобождение 
то мнозина добри занаятчии от 
селата слязоха в града. Същи
ят процес се наблюдава и по- 
късно, когато след „Циле“ (дър 
воделско и ковашко) сР оформи 

„Свобода“, когато се 
„Механикз („Фабрад")

Един от последните анали
зи за приходите на ОС Димит
ровград показва, че в Димитров 
градско има близо 150 частни 
занаятчии, редовно регистрира
ни при съответната служба. Ме 
жду тях 20 са воденичари (соб
ственици на малки караджей- 
ки). 14 ковачи и налбанти, 1 
кацар, 2 даракчии, 2 обущари, 
1 юрганджия, 13 шивачи, 7 дър 
воделци.

Повечето от тези занаятчии 
се намират в града и околните 
села, по-малко в централните 
села на районите, а в много се
ла няма никакъв знаятичия Спо 
мням си, че едно време, не тол 
кова отдавна, петърлашни се 
бяха оплакали, че нямало ковач 
в селото и били принудени да 
носят на гръб колелото, когато 
трябва да му се смени или по- 
притегне шината. Не ще и ду
ма. че има селяни, които от мно 
го по-далече носят своите оръ
дия на трудя на поправка в ня 
кое друго село или чак в града.

Какво ще нрави например 
селският младеж или девойка, 
когато отпадне токът на обув
ката дали трябва да си ушие по 
-добра рокля или костюм? Таряб 
ва да дойде в града, а той не е 
толкова близко, нито превозът 
р толкова сигурен, за да не се 
излага на много усилия.

Взехме тези примери само да 
илюстрираме последиците от 
това, че в селата няма занаят
чии. които са всекидневно ну
жни на хората. Иначе и на 
дарак се идва в града, и за по
правка на часовник, за гтреправ 
ка на юрган или дюшек и за 
много други работи.

Даже и там. където има зана 
ятчия, услугата понякога не е 
много солидна. Ковачите не об
новяват своите средства за про 
изводството, нямат ученици, ко 
ито да ги заместят утре, а това 
важи и за другите занаятчии 
по селата. А днес в селото са 
проникнали уреди, домакински 
и други, които искат по-голяма

ра са 
заети там
се, и това, че е:

— Имало време, когато в ко
муните зарад частично догма
тични разбирания, на занаятчии 
ството са слагани различни ба 
риери (високи данъчни облага 
ния и друго), защото се смята
ше, че в частния сектор се ра
ждат капиталистически тенден
ции, които са опасни за наша 
та социалистическа икономика.

— В резултат на това много 
занаятчии оставяха своите ра
ботилници и влизаха в обще
ствени предприятия, като някои 
си работеха и дома, но малко 
по-скрито.

— В резултат на това. и за
рад икономическото надделява- 
не на модерната продукция, са 
изчезнали редица занаяти, ко
ито в битовото обслужваха и в 
туристическото потребление иг
раят значителна роля.

0.0 възможности ва 
те им.

Всичко това отбелязваме & 
с оглед на скорошното изгот 8 
вяне на Сюжетите в нашите 8

Димитровградският 8

0.0

комуни.
бюджет от 322 милиона ди- 8
нара в тази година се осланя 8
главно на редовни прихо- 8

от облаганията. Досегаш- 8 
в събирането на й

I1по-здраво 
откри
и Гумарата. Покрай познатия 
процес ня младежката мигра
ция от селата в града, имаше 
ош.е по-голямо мигриране на за

0
наятчиите.

Това е изглежда по-важната 
причина От данъчните облага
ния, с които често сме склонни 
Да си обясним упадъка на зана 
ятчий ството.
например е имало Н занаятчии 
по-малко отколкото сега, А об 
лагането взето средно на заная 
тчия сега не надминава (л. дох. 
+ данък — оборот) 46.000 ст. 
динара, което не може да Ср на 
рече високо.

Миналата година
0

Но статистиките показват и 
нещо друго. От 1955 все До 1964 
година броят на частните зана
ятчии намалява, а оттогава е в 
растеж. Не трябва много раз
мисъл, за да се открие, че при
чината е в по-разумната поли
тика на комуните към частното 
занаятчийство, специално по от 
ношение условията за открива
не и данъчните облагания.

0

0В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИКО
НОМИКА — МЯСТО ЗА 
РЪКОДЕЛИЯТА

Неотдавна председателят на 
ОС в Димитровград заяви в е- 
дин от централните вестници, 
че тази година през Димтров- 
град Са минали близо 900 хил
яди туристи-чужденици. В мо
тела над града ни бе казано, че 
летошната им рабогга е била 
съвсем задоволителна и спокой 
но могат да чакат идния тури
стически сезон. Тук ня първо 
място мислят на събраните от 
туристите пари срещу услугите, 
които са им оказали.

Импозантната цифра от бли
зо 1 милион минали хора и из 
казването на председателя на 
ОС, че туристическата икономи 
ка трябва да се развива и тук, 
ни гонжт към мисълта и въпро 
са — какво все може да се на
прави с ръкоделието от Дими
тровградско. което е и раритет 
и атракция за мнозина западни 
туристи, а съответно на това 
за Димитровградско една възмо 
жност повече да печели и анга 
жира работна ръка в този вид 
спомагателна дейност.

Досегашните инициативи за 
достойно и материално полезно 
посрещане на туристите, които 
минават край нас са, направо 
казано, съвсем слаби От чети
ри години насам движението 
на туристите тук става все по 
живо, знае Се материалната пол 
за от организирана продажба 
на сувенири и ръкоделия, отраз 
яваши бита Ня Димитровград
ско, знае се ползата от крайпът 
ните открити рссторанчета и 
скари и все се тъпче на място, 
докато милионите минават и 
ни заминават.

Всичко това споменаваме от 
становището за личния труд и 
възможността от заемане на 
значителна работна ръка в про 
изводството и пласирането на ) 
ръкоделията и сувенирите А 
не може да се отрече, че и раз 
искваиията по личния труд имат 
в крайна сметка предвид зае
мането на значителна работна 
ръка в частните занаятчийски 
работилници и спомагателните 
дейности.

Но и тук, и в частното зана
ятчийство изглежда са необхо
дими материални стимули и ин 
вестиции. В Космет има ини
циатива за кредитиране на ча
стното занаятчийство в смисъл 
на купуване на оръдия на тру
да. Другаде се отпускат креди
ти за организиране на произ
водството на сувенири. Тези и- 
нициативи не са за отхвърляне 
и в Димитровград, особено ка
то се има предвид, че тези ин
вестиции ще бъдат незначител
ни и те Се отплатят много ско 
Ро — може би и за половин се 
зон, ако организирането бъде 
солидно.

Всички тези процеси в мал
ки мащаби могат да се наблю
дават в Босилеградско и Дими 
тровградско, които също мина
ха споменатия път. Резултатът, 
естествено, не може да бъде бла 
гоприятен. И в двете комуни 
няма достатъчно частни зана
ятчии, структурата на занаяти
те е неблагоприятна, на село 
хората са лишени от необхо
димите битове услуги, а нав
сякъде обслужването поемат оби 
кновено нерегистрирани зана
ятчии. срещу които досегашна
та борба не беше много успе
шна. И тук е имало прокарва
не на познатите становнища, че 
частният сектор е „капиталисти

0I1

§
§1 Значи — бюджет, но спо

ред губера, за да не останем 
н без него.

§Ф %АЛКА РЕПЛИКА %
8М. Н. Нейков §СТОКА, РЕКЛАМА И...

Потреблението в БосилеградскоТези дни пак се говори за „хвърлени пари“ в Димит
ровград. Споменава се една не толкова малка сума, коя
то била дадена на един вестник за реклампи статии и 
разговори с председателя на общината и стопански ръко
водители на предприятията. Новият потребителен магазин 

на „Слога“ в Босилеград за де 
сет месеца е направил оборот 
за повече от 91 милион дина
ра при годишен план 140 ми
лиона.

доход в комуната и дяла му, 
който отива на този вид потреб 
ление. Именно маса строители 
вече са се върнали от строе
жите и снабдяват семействата 
си за зимния период.

Но в отчетната служба на 
предприятието ни казаха^ че не 
всички артикули се търсят, как 
то миналата година, а същото 
е положението и при готовите 
дрехи.

Най-търсена стока сега се ме 
белите и друг вид покъщнина 
— електрически и обикновени

И се негодува, че това било „разхищаване на сре
дства“.

Това не е първи път да се говори за разхищаване, 
когато такова няма.

Много пъти са правени забележки, зарад чести пъту
валия на комерциални и други служещи, зарад участие 

панаири, зарад нищожни сумички. дадени за рекла
миране на една или друга стока от димитровградските 
фабрични.

Забележките са идвали главно от работещи в пред
приятията, от самоуправителите, които също са заинте
ресовани за пласмента на продукцията.

Резултатите от забележките са били съкращаване на 
нужните пътувалия, иеучаствуване в панаири и техният 
резултат — застой в пласмента и материални загуби за 
всички работещи, много по-големи от командировките.

Не толкова отдавна гумарата имаше групи, които 
кръстосваха страната, зарад пови делови сътрудници и 
по пласмента, и по доставките. Също неотдавна „Циле“ 
предприе подобна акция и резултатът бе значително пла- 
сирапе на „проблематичния" футбол. И не само в тези 
две предприятия бяха постигнати резултати с пътувания 
и реклама.

Значи, на всички е ясно. че с малките „инвестиции“ 
в пътуванията се постигат значителпи материални успе
хи, които дават път на нова продукция и сигурни личпи 
доходи.

Макар че откриването 
му бе закъсняло с няколко месР 
ца, няма да има по-големи отс
тъпки от планираното — заяви 
ха в предприятието.

Взимаме оборота на този ма
газин. като убедителен показа 
тел за потреблението в Босиле 
градско, което далече надвиша 
ва теоретическите възможнос- 

гледани през националния

в

ЙОВ МАГАЗИН 

ЗА ГО ТОВИ ДРЕХИ
печки, кухненски инвентар и 
друго. Увеличено е търсенето 
на текстилни тъкани, обувки, 
и бельо, а също и на хранител
ни продукти — от брашното доОт края на миналия месец Пц 

ротското предприятие за готови 
дреки „Първи май“ откри 
газин в Босилеград Магазинът 
се намира почти в центъра на 
града, с хубава витрина и със 
солиден асортимент

В разговор с 
на „Први май“ узнахме, 
дприптието разчита на оборот 
около 40 милиона динара годи
шно и че в този магазин ще се 
продават воички мъжки и дам
ски дрехи, които предприятието 
произвежда за целия югослав
ски пазар.

Босилеград и околността му

захарните изделия. 
Освен тезима- артикули в този 

магазин са продадени и десети 
на телевизори, което с 
че мнозина са купили телевизо 
ри ощр преди две години и на 
броя на електрифицираните се

оглед
на стоки.

представителя
Но ето, пак се негодува и се говори за разхищение, 

макар да е ясно, че и най-качествената стока днес не се 
продава без реклама и по-упорито предлагане.

Знае се, че едно предприятие от съседния град плаща 
на телевизията близо 20 милиона динара за реклами. И 
за други — които п плановете си имат ставки за рекла
ма от стотици милиона динара. И че там пе се приказва 
за разхищаване, защото се знае. че само марката на про
изводителя пе е достатъчпа артикулът да завладее 
пазара

че пре

лжца Р значителна цифра. 
В магазините по селата пот

реблението е подобно. Сега най-
много се търсят хранителни про
дукти, специално брашно, защо 
то отвреме е така — в първи- 
Тр пристъпи на зимата населе
нието се запасява с продукти, 
защото

с този магазин окончателно са 
избора на

И защо тогава за нашите „реклами" протестираме,
щом рекламата е неизбежна състапка на пласирането, и 
че реклама без пари няма?!

решили въпроса с 
конфекция, 
снабдяване с такива 
може да се наречр задоволите
лно.

пътищата стават не
проходими и снабдяването от
вън спира.Ч стоки не

М И.
М. II. И.М. И. Нейков м. н. н.

Страница 3ВРАТСЛВО • 15 ДЕКЕМВРИ 1967



В страната па съветите
олвввазвохаряаЕА Иловаиски миниатюри88Iй
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Познавах по нещо кой. е И- ми правеше забележка, чР не 
ваноп кибрит. Той обикновено 
стоеше на прозореца в кухнята,.
В кухнята се пуши, а мисля, че 
така правят из цялата съветска 
страна. Зачитат нспушачите, на 
които тютюневият дим им. вре
ди, аза децата и дума да не ста 
ва„ Затова Иван пуши или в. 
кухнята, или пред прага на къ
щата
пуша така Неговия кибрит поз 
навах и по това, че употребе
ните клечки слагаше върху гър 
ба кутията, л аз не правех така..
Нищо не ми говорешр по този 
въпрос, не ме упрекваше. Вед
нъж само ми даде на знание, 
че с необходимо да предприема 
нещо при употребата на ки
брит. Вървяхме по улицата.
Още веднъж да кажа, че улици 
те им са чудно хубави и- чисти.
Вървим си така с Иван между 
дърворедите. Улицата — асфал 
това широка, чиста Никакви 
хартийки, угарки, пожълтели

!
ва хляба си? Схванах най-после 
и това.

След Иван влязох в друго по 
мещекие. Вместо душове и ка
ди — нямаше нишо. Нова изне
нада! От едната и от другата 
страна по пет дълги бетонни 
столова и четири чешми, В сте 
ната — само два душа. От ка
дите — ни следа На столовете
— тенекиени легени. На столо
вете или в ръцете На къпещи
те се брезови метлици със зе
лени листа. Пак свивам раме
не, Иван вече е напълнил леген
— първо с топла, а след това 
със студена вода.Дава ми ин
струкции. В другата стая — го 
■реша водна пара. Толкова гъс
та, че едва удържах. Иван леко 
се изкачи до петото стъпало. 
Повика ме. Аз се изкачих и си 
взех леген студена вода. Той на 
влажи една метлица и започ
на да ме ударя с нея по тялото. 
Чувствувах, като чели горещи 
струйки вода ме удряха по тя
лото „Прекъсни“ — казвам. 
Със студена вода се пръских 
по лицето, за да не се задуша. 
Оставих Иван и се върнах на 
столя и напълних 
студена вода. Върнах се 
своите навици.

I мажех да пуша техните цигари.
И вървим така по „Шевчен- 

ко“, широка, чиста улица, с 
дървсреди. Върху една ниска 
ограда се подава малко кучен
це с остра муцунка. Запалих 
една „Шипка" и хвърлих клечка 
та на асфалта. Кой знае колко 
ли пъти така съм направил. По 

и мене ме научи Да теглих дебел дим. Беше обед,
топло и слънчево време. Иван 
ме погледя изпод око. Извади 
своя „казбек", запали с кибри
та, а черната клечка сложи вър 
ху- гърба .На кутията. Знаех за
що ме погледна така Стана ми 
ясно защо на гърба на кибрита 
си има толкова почернели кле
чки. Знаех, по си продължих по 
старому. Та кой у нас е видял

Неотдиппд, по преме па юбилея ни пионерската органи- 0 
м зация н Димитровград, един баща ни изложи своите „кахъри“. 0 
8 Две деца в училище. По-голямо и по-малко. Вее но-ели- 0
В бо учили, защото ставало малко модерно да не. Се „излитат" 0 
|| със знания. Вечер по-голямото излизало до недовършения парк, 0 

където „се учи друго училище“ — псувнята, пушенето и кой 0 
зна« какво друго. А по-малкият, и той гребел към парка, къде- 0 

Й то се „оформят съвременно“, но не всякога стигне дотам. За- » 
8 шляе се из близките улици или из движението, където също 0 

може да „понаучн“ нещо. »
И добави родителят: „Кръчми — колкото щеш. И част- <3 

ни. и обществени, от училищата направихме складове, а ни- 0 
8 кой не Продумва за младежки дом и пионерски кът, където 0 
8 времето им да протича по-свясйо“. й

Има право човекът. Той не обвини учителите, защото не Щ 
само то и той възпитават децата, особено днес. Обвини нещо 0 

8 друго — нехайството да сР оформи младежки дом 0
8 Промишлената младеж, училищната младеж — колко Й
8 пъти' сте ги срещали в кръчмите? И колко пъти са ви казали, Й 
8 че няма къде, макар че тук пай-малко биха се сирели. Й
й ‘ Значи има право човекът. Й

1I
1

угасени клечки да се слагат в 
кибритените кутии, или пък уга
рки. . . Вървяхме така, пушех
ме и по едно време Иван ми 
рече:

— Днес ще ходим на баня.

8.... Например в анализите на службата за социална защита ...
8 на общината се сочи, че стотипа деца хулиганствуват. Ие знаем й 
8 степента на проявите им, но е сигурно, че са още леки. Също й 
8 се казва, че в няколко случаи даже и прокурорът се намесвал, й 
8 зарад общественото поведение на млади хора. А щом проку- й 
8 рорът се намесва, значи работите не са чак толкоз невинни, й 
8 Наистина в служебния анализ, писан твърде чиновнически, не й 
» се споменава необходимостта от младежки дом, но изводът от й 
Й представеното положение е и този. защото младежките домо- 
0 ве имат свое значение в общественото възпитание на мла- 8 
Й дежта. Г

легена със 
към

Натрих се съсI сапуна и се поливах час с топ
ла, час със студена вода. по же 
лание. След тава влязох под ду 
ша. И всичко завърши добре. 
И без када си минах добре. И

спеше 
Казах на

На отборниците с известно цялото положение. Не толкова ^
0 отдавна, на една сесия, отборпикът и учителят Никола Дснков к>
Й по-широко изложи проблема във връзка с анализа на споме- 8 
Й натата служба. Но другите отборници мълчаха, като че са пе- 8 
Й заинтересовани, макар между тях да имаше и млади хора.
Й Никой и не спомена, че този проблем измъчва не само град- Ь 
Й ската младеж, но и селската, на която просто се забранява до- 
Й стъп в кооперативните домове, които са превърнати в складове, л 
Й А именно това отношение . към въпроса носи част от 8
Й вината за хулигапщшште, за „шляенето“ из недовършения |>
0 парк и за неоправданите стремежи на селската младеж да се 8 
Й смъкне в града.
Й Естествено, всичко това е проблем от сферата на соци-
Й алните въпроси. Но компетентните по социалните работи сами й 
Й. не. могат да решат за закриването на някоя кръчма и пре- »
Й връщането й в младежки дом или за изнасянето па складовете й 
Й от училищата. 8
Й , Нужна е по-друга, по-компетентна акция от по-компетен- й 
Й тен състав, инициаторът на която би трябвало Да бъде младе- й листа по нея, макар че е есен.
Й жката организация. 8 Вадя Цигари „Шипка". Руските
Й Сам0 трябва да се побърза, защото на хулиганчетата мо- й папироси не можех да пуша.
Й ж„ да хрумне да си направят „организация" сами. й Но и Иван не можеше да пуши
** • й нишка „Морава“. Дори >и „Дри-

Й на" Запали от всички по една 
Й и толкоз. Свърших наши цига- 
& ри и купих „Шипка". Иван не

8

I когато излязох навън.
ми се та не виждах.
Иван

— Нишо — рече Иван. 
ще бъл.о всичко в ред.

Дойдохме до.будката с бира 
Изпихме по една чаша. Оше от 
първата глътка — престана да 
ни се спи. „Брей. тия руси, зна
ят какво искат и какво пр 
ят“ — си помислих. Вече "- се 
чувствувах леко. След къпане- 

„душиране“,

Сега

§Й|Ш &>
►>• !#ют ■ ■

ав-

Изглед от Иловайск то, след парното 
така наричат къпането тук, на 
човек наистина му е леко и ве
село. Имат си русите и „сту
ден“ душ. Видях един в Харци- 
йск. край станцията на районна

Добре Да вървим. И аз
вече си представявах тоалетни, 
душове, кабини, какво ли не... 
Нещо най-хубаво, което можех 
да си представя. . . та милиция.

Иван ме уведоми, че това 
било зя хулиганите и алкохоли 
ците Когато заловят такива ми 
лиционерите и „дружин пики
те“ (вид гражданска милиция) 
ги водят под душовете да ги 
разхладят. След това им напла

§ М. Н. НЕЙКОВ

*

чесШкоНтоИдвИРжениеИ' ЕВСТР АТ И И А И Е В

(1919-1946)
Вьрвях.Мр така и пушехме. 
Не издържах и попитах Ива

на:
— Защо правиш така с употре 

бените клечки? Защо не ги хвъ 
рляш по улицата?. . Просто 
горех от любопитство да видя 
какво ще каже.

— Защо ли?! — питаше и той 
с чуден глас.

— Ше си изцапаш джоба.
— Джоба си е мой и с него 

мога да правя каквото си ис
кам

шат доста скъпо и ги пускат. 
На таблото нямаше нито едно

остана без работа. име на такъв.
Веднъж добре се изчервих 

пред Иван и баща му. пенсио
нер. Беше дъждовно време. 
Вървях по лозето и берех гроз
де и орехи. Изведнъж подмет
ката на десния ботуш ми отпа
дна. „Останах бос в СССР, из
ложих се“. . . Оплаках се на И- 
Еан Той взе обувките и ги даде 
на баща си, който между дру
гото знаел и този занаят и си 
има работилница. След обед 
Яков Иванович ми ги донесе 
закърпени. От единия ботуш из 
вади парче гьон и го скъса ка
то хартия . .

— Това е най-обикновена пре 
оована хартия. Нима у вас така 
работят?. . . И като се обърна 
каза:

— Сложих ти наш материал; 
ще видиш какъв е. . .

Изчервих се и не казах нищо. 
В себе си псувах нишкия обу
щар. който за четири такива 
гьонове ми взе 9 000 стари ди
нара.

Евстрати
Трябваше пак да напусне ро^ 

село. Замина далеч отдното
родния край Да търси 
Най-сетне се настанява в село 
Конево Кюстендилско. Обаче 

'място не му отговаряше

хляб. армия напредва. Свободолюби
вия свят се бори против фашиз 
ма. Братските народи на Юго
славия са въстанали като един, 
а ние от Босилеградско все о- 
ще чакаме. Присъединявайте 
се към партизаните На терито 
рията на Босилеградско вече 
действува босилеградския пар- 

ос- тиган ски отряд. Там е вашето 
в Бо- място, Ето възможността Да 

докажем нашата омраза към 
фашизма. Не давайте вашите 
синове да гинат в редовете на 
фашистката армия, борейки се 
против партизаните в Югосла
вия и Гърция. Не изпращайте 
своите синове да се борят про
тив народните синове на Юго 
славия и България. . .

В отряда се изпращат и мла
дежи от Босилеградско. Евстра

ти чрез Васко Дукатски изпра
ща храна и оръжие. Подържа 
връзски и с Кюстендилския от
ряд През юли 1944 година на 
мястото „Любеново гувно" над 
Клисура прави среща с Васко 
Дукатски Договорят се за по
нататъшната работа. Полиция
та го следи. Тя го настига в 
Горна Любата и му поставя въ
проса къде е бил през нощта. 
След това получава сведения, 
че Мазнев всичко знае за не
говата работа. Затова той напу
ска Босилеград и се отзовава в 
отряда.

Евстрати взе участие и в 
преговорите с фашистите за ос
вобождение на Босилеград.

Васил СТАНЧЕВ

и това
Той знаеше, че но това време 
неговия край имаше нужда от 

ония, които оби- 
свободата. Илиев поддър-

като че искаше да сло
жи точка по този въпрос.

През малкия 
ме в банята. В хола — пейки. 
На едни седят мъжа, а на дру
ги жени. Никой не влиза

него и всички парк се осовах-

,аше връзки с Васко Дукатски, 
един от организаторите на 
вободителното движение 
■силеградско. А когато в Окол
ийското упразленир. остана ед
но вакатно място Евстрати ус
пя да получи работа' там. Оба-

научва

в „чу
жда зона". Някои от по-старите 
пушат. Жените в 
излежда изобщо не

тази страна 
пушат. И 

ако някои пушат — това прав- 
ог „нелегално". . Първо ме из 
ненада една жена на преклонна 
възраст ,която ср тикна в баня 
та, където бяха голи мъже. Но, 
не. Видях и четирима младежи 
по гащета да идат към врата
та. Оставих облеклото 
рдероба. Останах по гащи 

— Иване! Тази жена 
яно е тук!. . . Срам ме 
да ме види напълно гол.

— Как те е орам?! Па

че за тази работа се 
кмета Михов и съобщава на 
колийския управител, чР Илиев 

Обаче те го задъре комунист, 
жат на работа, защото кърволо 
ка Иван Мазнев, считал, че И- 

бъде под негово набл-
си в га-

лиев ще 
юденир и няма да има възмож 

комунистическа' дей-
посто- 

от неяности за 
ност.' ои

Бележка ХУЛИГАНИ □Настъпва военната 1943 годи
на. Партизанското движение в 
този край получва големи раз 
мери Центърът на това движе 
ние е Църна река Там парти- 

имаха свободна терито- 
Затова по 

кои

□ тя сип□
гледа своята работа Няма 
що. отвърна Иван.

Преди да съблека 
то си „облекло“

ни-и
Случаят в Т. Одоровци и и други места на страната, а 

Нашушковица, не е типичен Постъпката говори за едно □ 
но все пак заслужава внима пренебрегване на работата о 
ние да се кажР за него мал на местните обществено-по- □

организации.
Тези дни съдията за нару вместо да се включат в ра- п 

шения наказа десетина хора ботата на тези организации, о 
повече заети във вътрешно- да. 

страната.

□
о

и последно 
гледах какво

□
□заните

рия, но не и храна 
директив-ите на партията, 
та пренесе Васко Дукатски, Ев 
страти трябваше да остане в 
Босилеград. Тай даваше сведе
ния за движението на войска
та. Така получи

отколкото неговите ДРУ 
гората. Евстрати Илиев

□ правят другите.
В чужда страна 

да зная, мога да ги

Със закърпените обувки се 
готвех да посетя Самур-могила, 
огромен обелиск, на около 50

И §Л.ИТИЧССКИко повече.□
съм ' <и от де 

засмивам
□
□

на §опитапренесат със своята нескопосност. Сигур
но ще направя нещо, което ще успя-хмР да хванем рейса. Това 
им обърне внимание... Всич-

о километра от Иловайск. Но неместатакоито организациите по □стта
през празничните дни дош- където работят те пренебрег □ 
ли в родното си село. Кога- ват тяхната работа и прояв- □ 
то. започнало тържестветото яват „геройство" пред свои- □ 
събрание те дошли в салона хе близки съселяни Запази 
и вместо Да изслушат програ Ли еснафшината си, те искат □ 
мата — направили скандал пред своите съселяни да п 
и го ратурили. пренесат най-отринателните □

Те заслужават да получат черти, които се получили в □
за своите среди

Да оставим на страна, че 
. Още повече,- че това бе- някои от тях са членове на 

ше академия по случай Деня обществено-политическите °Р | 
на Републиката.

Случаят има и друга стра 
на. Това са все работници 

п заети в Димитровград,
ттооаапаааапааапаоаааоаааааааоваоаоааоапавоаапоовааоаезоасозсааапоог-

на□
по-отговорни □

място е доста отдалечено, 
пъти изпуснахме рейса, послед
ния току-що тръгваше. Иван се 
опита да го спре, но не успя. 
Рейсътт тръгна точно на време.

А когато тръгне — вече нишо 
«е може да го спре. Отидох си 
значи, .а не успях да видя Са- 

А тук мур-мотила, на която 1943 годи

Два□задачи 
гари в
изпълни тази отговорна задача 
пред партията.

Евстрати покрай купоните ра 
зпространяваше и партийни ма 
териали сред населението. Ето 
съдържанието на едно възва- 

което той разпростани

ки се държеха така. като че ли 
жена изобщо нямаше. А тя пък, 
като че ли не забелязваше го- 
литР мъже. Слегнах с рамене и 
си останах гол като от майка. . 
Чудна страна! И хора1 Какви 
разговори биха станали ако то 
ва беше станало у нас.
— ни^ой нищо. Всеки зачита 
всекиго. Жената си гледаше ра 
бетата и кой има право да се 

смее на начина по който изкар

□
а□

□
□□

□
□ .

заслуженото название 
такава постъпка

□□ хулига- □в . □ние
Босилеградско:

„Драги . селяни от Босилеград 
ско! Удари дван»аестия час. фа- 

в агония, но все още

они□
□

- на германците избили много РУ 
си, пробивайки се през Укра
йна.

ганизации и самоуправител- п 
органи на предприятия § 

Б. Ник. о

□
□ ните

Ниш та където са заети.шизма р
в състояние да нанесе

нашия народ. Червената

аголямо
М БАКИЧ

зло на
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Малка анкета по повод „Месеца на книгата“
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ЛЮБИМИ ПИСАТЕЛИ-ТОЛСТОЙ, 

ВАЗОВ, ЧОСИЧ И ЕЛИН ПЕЛИН о т п о кол е н и е т о 

на СКОЮ
'V' V О .

По повод „Месеца на книгата и печата“ редакцията на 
вестник „Братство" направи малка анкета с учениците 
ча УШ-З на Основното училище „Моша Пияде“ и учени
ците от Ша при гимназията „Йосип Броз Тито“ в Ди
митровград. Малката канцелария на ос

новното училище в Каменица: 
две маси, библиотека, по стени 
те карти, рисунки, върху маса
та книги, дневници, парчета те
бешир и един транзистор, от 
който се разнася обедна мело
дия от някоя радиостанция. Кан 
целария. както и всички наши 
канцеларии на основните учи
лища. От източната страна про 
зорец, от който се вижда навъ
сения, заснежен Видлич Край 
прозореца силуетът на дирек
тора на училището, Васил Гър- 
гов-Вачко.

Трудно е да се пише за чо
век. който не познаваш, но още 
по-трудно е да се пише за оня, 
когато познават всички. . . Та
къв е Вачко. Пиша, избирам 
думи за един познат, както на 
мен. така и на читателите, и 
все страхувам, че няма да улу
ча мнението на ония които го 
познават много ло-добре и от 
мене. Но, все пак, успокоението 
ще намерим в това, че пиша за 
един учител, който IV години 
прекарал на село, за един от 
поколението на СКОЮ, който 
пази традициите на следвоенна
та комунистическа младеж и ги 
насажда сред новите поколе
ния.

училище. Предидагогическото 
обед слушаше уроците, за Пес- 
талоци и Макаренко, за съвре
менното възпитание у нас, а в 
следобедните часове се занима 
ваше с работата в младежката 
организация, провеждаше засе
дания, а вечер четеше „Как се 
каляваше стоманата", за Сава 
Ковачевич... Пролетните месе- 

строежите 
„Бръчко-Банови- 

чи"... Вачко израстваше всред 
съревнувания, 

стенвестниците...

• Учениците отговориха на въпросите:

1. КОИ КНИГИ СЪМ ПРОЧЕЛ ЗА ПОСЛЕДНАТА 
ГОДИНА?

2. МОЙ ЛЮБИМ ПИСАТЕЛ?
3. КНИГИ КОИТО ЖЕЛАЯ ДА ПРОЧЕТА, А НЕ МО

ГА ДА ГИ НАМЕРЯ В БИБЛИОТЕКИТЕ НА ДИМИ
ТРОВГРАД?

изчезват. Много хора напуснаха 
своя 
града...

— Разбирам аз новото време, 
но все пак много ме безпокои 
когато гледам как. Висок из
чезва. Зная. че индустрията изи 
еква работна ръка, но ние ни
що не направихме за ония, ко
ито останаха тук. Съвсем друго 
щеше да бъде положението, ако 
Висок имаше електрически ток 
и добри пътища. Тогава нито 
аз. нито моите колеги нямаше 
да мислят за отиване оттук. Се 
га едвам ли някой мисли тук 
да службува до край.

Звънецът изби. От учебните 
стаи изтичаха децата на сел
ския мегдан. Някои имаха по
следен час и се отправиха към 
Славиня, Болевдол, Сенокос. На . 
пуснахме и ние училището Дву 
етажната сграда, която всичко 
може да бъде. но не и учили
ще, Строено за общинско упра
вление и полицейска станция. 
С тази сграда е свързана и най- 
новата история на Каменица и 
Висок. В началото на 1944 годи 
на тя бе опожарена, след осво
бождението със задружни сили 
на височани отново бе построе
на на старите основи, Сега Вач

роден край и слезнаха в

ци участвуваше на 
на линията

I. '
десетдневните 
пишеше по 
Такова беше времето и. темпа 
на живота на всички от негова

От отговорите на учениците от 
двете паралелки се вижда, че 
интересът към книгата и при 
едните и. при другите не задо
волява. Според броя на прочете 
ните книги интересът за книга 
та в гимназията е далеч по-гол 
ям (три заглавия на един уче 
ник). докато в основното учили 
ще се пада средно по едно заг 
лавие за една година. Според 
прочетените книги се вижда, 
че учениците са чели главно 
препоръчаните книги за лекти- 
ра според .програмата за 
клас на основните училища и 
Ш клас на гимназиите. Само 
по 10—15 ученика от паралел
ка са чели книги, които не са 
предвидени в програмата и не 
са задължителна литература 
за съответния клас 

Анкетата няма претенции да 
дава изчерпателни данни за със 
тоянието в съответните класо
ве по поставените въпроси и 
затова не могат да се дават 
определени заключения. Това 
не може да се направи преди

с ученицетр от VIII клас на ос 
новното училище. От посочени 
те заглавия на прочетените кни 
ги се вижда, че учениците се 
интересуват и за литература 
извън програмата 

■ Най-четена книга е „Чичо Го 
рио“ (Балзак), а след това след 
ва „Горският цар", „Под игото", 
„Немили недраги“, „Ана Каре- 
нина“, разказите на Лазаревич 
и Глишич, „Зъбато слънце" от 
М. Младенов, „Евгения Гранде“ 
от Балзак, „Слънцето е далеч“, 
„Нещасна фамилия“, и др. В спи 
съка на любимитР писатели се 
намират 23 писатели от Наша
та, българска и световна лите
ратура. Най-любим писател е 
Толстой, Вазов от българска
та литература и. Андрич 
югославската. Обаче много уче 

. ници се вьодушевляват от твор 
бите на Чосич, Вапцаров, Бора 
Станкович, Сремац, Балзак, Гор 
ки. Нушич, Караславзв, Лаза 
ревич и др.

Интерсът за книгата е по-гол

то поколение. ..
А когато взе учителска ди

плома той замина в Погатново 
В скоро време стана и директор
на това училище.

— След четиригодишно служ 
буване и Поганово, трябваше да 
заминем на работа във Височка 
Ръжана. Там трябваше да 
формира нова община за всич
ки височки села. Аз трябваше 
покрай работата в 
да бъда и член на партийния 
комитет. Затова един ден нато
варих балажа и заедно с жена 
та и детето се отправих за Ви
сочка Ръжана. Когато там при-

се

VIII училището

стигнах, чакаше ме изненада. 
От комитета ми казаха, че съм 
назначен за учител в Камени
ца. Без да изтоварвам багажа, 
продължих за Каменица Ето 
така дойдох тук. . .

Ето така разказва Вачко, кой 
знае по кой път, за 
преселение в Каменица, където 
остана почти десет години

Каменица сега

от

Сега Вачко, (така по-добре го 
знаят всички) има IV години 
трудов етаж като учител, а след 
себе поколения от Поганово, Дра 
говита. Висок, които вече съ
що така са учители, офицери, 
художници, работници в много 
учреждения и предприятия на 
нашата страна. А Вачко има 
вечр бяла коса и бръчки по че
лото и лицето. Светлината, ко
ято пада от единствения прозо
рец на канцеларията на него
вото лице и прави рефлекси от 
отворената книга пред него, по 
дсилва тези криви, изпреплете- 
ни браздички по лицето, които 
му дават по-сериозен вид... А 

'край него, до прозореца, един 
стар бастун с който си помага 
при движението. Преди някоя 
година съвсем случайно той си 
счупи крак. Всички считаха, че 
това е нищо, но ето няколко го 
дини той се лекува по болници
те в Пирот, дори в Белград и 
прелома не зараства.

— Това ми много струва в 
живота.. . Тъкмо мислех да на
пуснем Каменица и да минем 
с работа в Пирот, но ето неща
стие. Какво да се прави... А 
мисля че достатъчно е. . . Ид
ват нови поколения млади хо
ра, трябва и те малко да пора
ботят на село — така започна 
Вачко, прелиствайки книгата 
пред себе си. От неговото изка
зване нР личеше никаква сърд- 
ня. . . Аз го слушах, но от вре
ме на време мислите ми се от
късваха. връщаха се назад, в 
годините когато Вачко още бе
ше ученик...

.. . Настъпиха революционите 
дни след освобождението. Мно
го младежи от Димитровград
ско постъпиха в младежката ор 

През „Месеца на книгата“ луж ганизация, станаха комунисти
В Димитровград се откри Педа
гогическо училище, първо тако 
ва в този край. В него постъпи 
ха най-добрите младежи и де
войки, ония на които трябваше 
да се довери подрастващото по 
коление. Между тях беше и Ва
чко Слабичко момче, с вирнат 
нос. което от Горни Криводол и 
долината на Висок, не беше из
лизало. Той стана ученик на Пе

ко ми говори как колектива на 
• училището прави усилия да 

вземе бившата сграда на мили
цията

Десет години вече хората в 
Каменица и дори вов много 
свои работи свързват с името 
на Вачко. А това не е случай
но. Вачко беще.член на коопе
ративния съвет, председател на 
ССРН, секретар на партийната 
организация, отборник член на 
общинския комитет на СК. И 
навсякъде той работеше. Това 
той сч_иташР като съставна част 
о-г работата си в училището. 
Преди обед с децата, а след 
обед с тяхните родители. Б. Н.

неговото
всичко зашото анкетата е

е единствено 
село в Горни Висок, което има 
основно училище Сега тук ид
ват децата дори от Вълковия 
и родното място на Вачко. 
Криводол. Сенокос, което 
налото е имало и по 90 учени
ка а сега то е закрито. Вачко 
е свидетел как от година в го- - 
дина намаляват децата, паралел 
ките сР съединяват, училищата

Г.
в ми
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На здравни теми

Медът-приятел а здравето
Медът е единственото 

ко вещество, което
слад- 

човекът е 
употребявал още от праистори
ческата епоха, като го Р полу
чавал в готов вид, из хралупи
те на дърветата и пещерите 

Някои хора все още 
пчелния мед за сладко 
во и го отъждествяват 
ловата и другите видове 
ри, макар че разликата 
на. Медът освен 
чество захари съдържа пове
че от 60 вида елементи, в това 
число белтъци, витамини, орга
нически киселини, минерални 
соли, редица жизнено необхо
дими за организма микроеле
менти. ароматични бактероуби 
вати вещества и много фермен 
ти. «Захарите в него са под фор 
ма на плодова и гроздова и за 
това достигат в кръвта 
века за 10—15 
жащите се 
спомагат за усвояване 
та и използването и 
ма Също

Също медът 
болестите

е незаместим при 
на сърцето и кръво 

носните съдове: инфаркти 
три и хронични 
сърдечния

Ученици от основното училище в Димитровград ос-
възпаления на 

мускул, мозъчен у- 
Дар и др. Медът се употребява 
при лечение и на високо кръв 
но налягане, особено в комби
нация със сок от хрян. морко
ви и лимон. При остри и хро
нични заразни болести, по вре 
ме на боледуването и след то-
забоГваПнР„°„СТУД^ " бело^ни
в а мед.

ям в гимназията. Това потвър 
ждава и отговора на третия въ 
прос. Повечето ученици посоч-

които
търсят да прочетат, а не могат 
да ги намерят нито в една биб 
лиотека в Димитровград. Дока
то между учениците в VIII клас 
само двама ученика са посочи
ли такива книги. Това е оде- 
лен въпрос и също така заслу 
жава внимание.

правена само в две паралелки. 
Но, все пак тя може да бъде 
сигнал на преподавателите 
кое направление трябва да се 
предприемат мерки. Някои от 
тези проблеми са известни и 
без анкетата.

считат 
вещест- 
с цвек- 

ЗйХЯ-

В

ват заглавия на книги.

е огром 
голямото коли

VIII КЛАС: ЛЮБИМ 
ПИСАТЕЛ ЕЛИН ПЕЛИН 
НАЙ-ЧЕТЕНА КНИГА 
„СЪНЦЕТО Е ДАЛЕЧ

също се препоръч

При безсъние 
ца мед и чаша топла вода, при 
ета един час преди лягане, до 
принася за спокоен и дълбок 
сън.

супена лъжи-
Според дадените отговори на 

учениците от VIII клас на ос
новното училище се вижда, че 
през последната година те са 
прочели 48 заглавия от югос
лавската и българската литера
тура. В VIII клас има 25 ученици. 
Значи по две заглавия се падат 
на един ученик. Най-четена 
книга р „Слънцето е далеч“ а 
след това следват книгите ..Го
леми деца“ от Исакович. „Дет
ство“ ст Иво Андрич,' „Мостът 
на река Дрина“, „Майка" от 
Горки, „Под 'игото" от Вазов, 
„Съмнително лице" от Нушич.

Според отговорните на вто
рия въпрос може да се каже, 
чР децата еднакво обичат юго 
славската и българска литерату 
ра. Любими писатели са Един 
Пелин и Добрина Чосич с най- 
много гласове, а след това след 
ват имената на Чопич, Вазов, 
Змай, См-ирнески. Якшич, Не- 
надович и др.

но е да се направят повече та
кива изследвания и да се нап
рави по-голяма пропаганда на

учели-

Смесен с глицерин, ланолин, 
личен жълтък, каймак и др. 
той намира широко 
ние
отстраняване на черни точицм, 
лунички, бръчки, повяхнала ко 
жа и др. След употребата 
жата става гладка, опъната ка 
дифенонежна.

на чо- 
минути. Съдър- 

вещества
приложе- 

в лечебната козметика зав медакнигата, както между 
ците. така и между работниче на храна 

от организ 
така се подпомагат и 

процесите на обмяната 
ществата и се улесняват градив 
нитр процеси в организма Ре 
^та ароматични и бактеро- 
уоиващ:1 вещества тонизират 

подпомагат 
т.п в бо,збата му с реди
ца попаднали отвън болезно- 
творни микроорганизми 

Освен като

ската младеж, където състоя
нието сигурно не е задоволител ко-

на ве-
но.

Б. Николов Медената вода също е добра 
за коса, защото медъ-г подхран
ва корена на космите, а сме
сен с пчелно млечице предот
вратява окаппането и посивява 
нето на косъма.

Макар че не се препоръчва 
на диабетици, медът е и тук 
по за предпочитане отколкото 
окисля,Дкркл ц 
захарта, защото 
окислява

Подобрени съобщенията 

в Забърдието ежедневнапчелният мед намира 
ние и като лечебно диетично 
средство при много заболява 
нил. На първо място трябва да 
спомнем стомашно-чревните 
заболявалия. Народът

храна 
приложе

Населението от Пъртопопшщи, 
Мъзгош, Бребевмица, Височко 
Одоровци и 
прашжа па 
пътува пеша. Комуналното пред
приятие „Услуга“ в Димитров
град пусна два рейса до тези 
забърдоки села. Всеки ден рей
сът тръгва от Димитровград в 
15 часа след обед за Забърдпе-

то. Връща се сутрин — в 4,30 от 
Внсочко Одоровци, през Смнлоч- 
ци, Мъзгош, и „Манастирска по- 

. Деница“ — пристига в Димитров 
град към 6 часа.

В същото време в Забърдието 
пристига и едни рейс па пирот- 
окото транспортно предприятие.

Рейсовете за забърдскитс села 
винаги са пълни.

по-бързо
и не довежда до по

качване на захарното съдържа
ние в кръвта.

оа препоръчване е дневната 
доза от 60 до 80 грама, т.е две 
до три супени лъжици на ден, 
приети един час до час и поло 
в ша преди ядене или три часа 
след ядене. Меделечението тряб 
на да продължи 
от три-четири месеца.

се

Гуленовцн след 
Републиката не

има пра 
во, когато казва, че медът е 
най-добрият приятел 
ха Употребата му при

На стома- 
лзва на

стомаха и дванаестопръстника, 
при възпаление на лигавата ци 
г:а (гастрит, ентерит, колит), ос 
три и хронични заболявания на 
черния дроб и жлъчните пъти 
ща, дава много добър ефект.

III КЛАС: ЛЮБИМИ ПИСА
ТЕЛИ ТОЛСТОЙ И ВАЗОВ 
НАЙ-ЧЕТЕНА КНИГА 
„ЧИЧО ГОРИО“ ОТ БАЛЗАК

книгиБроя на прочетените 
в Ш клас на гимназията е зна 
чително по-голям, в сравнение

не по-малко

Любен Алсксов Д-р. С. Георгиев
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Най-сетне преглед 

на учениците
По въпросите на учебното дело

ЕДИННА ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ?
общинските отбори 11Я ССРН от 
трите обмити, предссдатлитс 
общинските скугпшпш, секретари
те на комитетите, ,икономистНти, 
представител и на стопанските ор
ганизации и Лр. 
репция ще се разисква за възмож 
постите за увеличаване на срсд- 

учебно дело, подобря-

Кбгато в началото на тази го
дина бяха създадени образова
телните общности в Пирот, Ди
митровград н БаСушннца бе прие 
то решение н занапред да се под. 
държат връзки и по-обстойно 
проучи възможността за създа
вано на единна междуобщннека 
образователна общност. Разбива 
се, чс «огато се излезе с предло
жение трябва аргументирано, с 
факти да се докаже, че ползата 
оце бъде нагледна.

Може бн участн'НЦ)гтс в тогава
шните разисквания не знаеха, че 
в края на годината отново ще се 
съберат зад кръглата маса, за 
да продължат прекъснатите раз
говори около създаването на мс- 
ждуобщкноката 
общност. Добре е обаче, че то
гава проявиха далновидност и ос
тавиха вратата за нови срещи 
отворена.

Неотдавна «а състоялото сс 
съвещание между представителн 
на изпълнителите отбори на об
щинските " образователни общно
сти в Пирот, отново разискваха 
върху въпроса за единна обра
зователна общност. И разбира 
сс. приеха заключения, конто обе
щават най-сетне тоя проблем да 
се реши и снеме от дневен ред.

Най-важно от заключенията 
безспорно е това, че всички се
гашни образователни общности в 
общините до средата на Месеца 
да устродт събрания, на конто 
да се определят или НеОПреДеЛЯт 
за създаване на единна образо
вателна общност.

Доколкото всички сегашни об
щности решат за създаване на 
такава общност трябва да нзгот- 
вйт проекторешение, с което да 
запознаят съветите за образова
ние при общинските скупщиаги и 
самите общински скупщшш, кои
то пък, от своя страна, до края 
на декември т.г. трябва да се из
кажат съгласни ли са или не.

По-късио, към 20 януари идната 
година, членовете на сегашните 
изпълнителни отбори лри образс- 
ватленнте общности -трябва да сс

с. ъбрерпт отново н се договорят 
около подготовките за избирането 
на редовна междуобщннека об
разователна общност. Избирането 
на редовна междуобщннека обра
зователна общност трябва да сс 
състои до 1 март 1908 годния. 
До топ период въпросите на учеб 
ното дело Ще разглеждат сегаш
ните образователни общности по
отделно в трите комуни.

Създаването на единна образо
вателна общност -има за цел пре
ди ос1Гчко да обедини средства 
за учебното дело в един център
т. г. на едно място, а сетне оттам 
равноправно да гн разделя мс- 
ЖДУ основните училища, гимна
зиите, икономическия техникум. 
Разбира сс. като прилага уеднак
вени мерила.

От друга страна със сдружени 
средства гто-успсшно могат да се 
решават различни проблеми — 
материалното положение на 
делни училища, капиталовложе
нията за построяване 
училищни сгради н поправянето 
на старите, оборудване на учили
щата и набавкатп 
средства и ир. н пр.

Същевременно много 
съобразно ще сс развива мрежа
та на училищата в района, за- 
щото понастоящем много основ
ни училища 'Не отговарят па ос
новните законни поисквания, 
поради една или друга причина 
все още съществуват. Така на- 
прмер в Димитровградско основ
ните училища в Пстърлаш. Би
ло, Моинци, Г. Невля и др. няма 
достатъчен брой ученици, ио 
училищата се поддържат, защото 
най-чливкНте училища са отдале
чени и до десетина пнлометра. а 

учениците

По всичко личи, че е дошъл 
край на неславния период на 
липса на здравна защита ня У- 
чениците в Димитровградска об 
гцина. Дългогодишните упори
ти настоявания на просветните 
работници и 
моуправлението в 
да се организира общ преглед 
на учениците най-после се увен 

успех. Здравните работ 
вици в Димитровград и Завода 
за социални грижи в Пирот дъл

на

Ма тази коифе-

оргаиитп на са- 
училищата

ствата за
до, подобряване на материалното 

както и разглеждаме 
обезателна част

състояние, чаха с
на досегашната 
в доходите, от която се финан
сира учебното Дело. го време не можеха да намер 

ят „общ език- по въпроса за 
прегледите на учениците, и, ка 
то Понтий и Пилат. дълго се 
над мъдряха.

Тази година обаче дойде край 
■и на тази „игра".

Забележките на гражданите, 
просветните работници и наме

ка Общинската скупщина 
тези здравни заве-

Бс посочено и топа, чс межлу-
обш-образователна общинската образователна 

пост качествено по-добре Шс во
ди кадровата политика, а със съ
здаването на нросвстнопедагоги-

От- служба ще се направи ог-- 
ромня крачка напред И Шс се ОсЪ 

замисъла за съвременен

чоска
щественото мнение в Димитров
градско я поздравяват.

Да напомним и това, че Здра
вният дом в Димитровград про 
яви разбирателство и иска да 
удовлетвори на желанието на 
населението.

Няма да изтъкваме от какво- 
значения за просветните работ
ници е да знаят за здравослов
ното състояние и учениците. То 
е важен елемент в работата с- 
учащите се.

на нови
ществ.м
педагогически надзор, контрол и сата

на нагледни помощ от различните специално
сти. Досега гтоотДелно образова
телните общности не можаха да 
устроят такава служба, зашото 
липсваха средства.

принудиха 
дения да променят отношение-

И вечегго-цслс-
то си по този въпрос, 
е взето решение да се направи

вобш преглед на учениците 
комуната.
края на настоящата 
Да се надяваме, чР от 
учебна година тези прегледи да 
стават редовно.

Макар че акцията 
със закъснение 
просветните работници и

Това ще стане до .
седмица, 

идната
Все пак, трябпа да напомним, 

чс дори ако реши Дкмнтровград
ско да сс присъедини към един- 

общност в

ио

пата образователна 
тоя район пак Шс си останат ня
кои стари проблеми, какъвто е 
двезнчното обучение и че репу
бликата ще трябва и занапред

започва
родителите

М. Б.об-

да помага осъществяването на 
планове за на-

при такива условия 
биха се откарали от училище. допълнителните 

родностни училища. Защото раз
ходите Ще се увеличават, а 
как не могат да намаляват.

Налице е обаче да се Осъще
стви старо начннагцис — създава
не на междуобщннека образова
телна общност. Разбира сс преД- 

нзпълнителннте 
единодушни

Културно сътрудничество 

между България и Белгия
Членовете на изпълнителните 

отбори на сегашните образовател
ни общности на съвещанието 
Пирот приеха заключение през 
януари идната година да се съ
стои междуобщннека конферен
ция, на която биха участвували

нн-
в

ннето, културата, науката и из-. '■ 
куството. През 1968 година ще- 
бъдат направени взимни посеще
ния между научни работници, ар
тисти. художествени ансамбли и 
•инструменталисти. Също така ще 
бъдат разменени учебни програми,, 
литература, педагогически мате
риали и филми. Освен това в 
Брюксел ще бъде издадена „Ан
тология на българската лирика", 
а в София „Антология на фла- 
мански разказвачи“.

Професор Стефан Б. Станчев, 
заместник-председател на Отбора 
за приятелство и културно сътру
дничество с чужбина ,и Гаспар 
В. Рекен, директор на управата 
за културни връзки при Мини
стерството на културата в Белгия 
подписаха споразумение за кул-. 
турно сътрудничество през кул- 
година между България и Бел
гия.

ставителнте 
отбори бяха почти 
,-ю въпроса, но за да се създаде 
такава общност трябва да

на

ОТЗИВИ
се

Изложба, която 

обещава
действува аргументирано и нав
реме. Само под такова условие 
успешно ще се направи преобра
зование в учебното дело т.е. Ше 
се изпълнят ннтенциите за об
ществена реформа в тоя отрасъл 
на духовния ни живот.

Ясно е, че ползата е голяма и 
че акциите трябва да се успор- 

Ст. Н.

\

Макар и с .известно закъснение, 
все пак, трябва да кажем дума- 
две за художествената изложба 
на двамата съвесем млади худо
жници в Димитровград 
митър Георгие ,и 3. Ташков. За
щото онова. което видяхме в хо
ла на димитровградския Култур
но-забавен 
на Републиката заслужава вни
мание.

И двамата надинакици худож
ници имат реалистичен подход, а 
изборът на мотивите 
непосредствена блиост — Димит
ровград и околността.

Димитър Георгиев е ученик в 
средното художествено училище 
в Ниш и може би оттук подчер
таната техническа обработка, о- 
собено при картината „Моето ате 
лне“, където без преувеличаване 
може да кажем, че съчетсва бо
гата оркестровка. Боите му отраз 
яват вътрешна зареДеност, емо
ционална напрегнатост и досто- 
веиост на чувствата. Разб,ира се, 
че липсва изтънченост, 
понякога му е недодялана, груба 
и на тона, но в крайна сметка го
вори за талант, «ойто може да 
се развие в действително краси
во майсторство и художественост.

3. Ташков също се представи 
момче. ЧИИтО

представянето им, пред димитров
градските люб.итсли на живопис
ното изкуство трябва да се при- 
встствува.

Ние не можем да говорим много 
за художествената стойност 
изложбата, защото елементите на 
художествено майсторство 
още не са взели връх, а техниче
ските ,им сили не са ги издигна
ли на такава висота да представ- 
юват художествено 
Но трябва да признаем, че имат 
талант и че чрез упорита работа 
богат да станат добри художни-

Сторед програмата предвижда 
се чувствително увеличение на раз 
мените в областта на образова- (ТАНЮГ)яват.Ди

на

все
дойдоха казаци от статията, 
ваха я:

— Що за човек

заразпит--център за празника

ШИБАЛКОВО си ти и защо лежиш 
край пътя тъй безсъвестно показана?. .

Тя занарежда като на умряло—едва 
можехме да узнаем, че някаква банда 
откъм Астрахан я взели в една каруца, 
а вътре я изнасилили и както се полага, 
я хвърлили насред път. .. Думам им на 
нашенци:

— Братлета, -щом е пострадала от бан 
дата, разрешете ми да я взема в колата.

Тогава цялата сготня в един глас:
— Вземи я в колата, Шибалок! Же

ните. те не мрат лесно, кучките; нека 
се поправи малко, па тогава ше видим!

И . какво мислиш ти? Макар 
съм премрял да душа женски поли, но 
ме хвана жал към нея, 
своя глава. Поживя тя, свикна—ту гащу 
рите на казаците изпере, гледаш кръп
ка на нечии шал вари постави, нагле
ждаше стотнята по женската част. Пък 
нас ни е срамотно в стотнята жена да 
държим. Командирът псува:

— Хвани я тая курва, па й 
под опашката!

А на мен ми

завоевание.

им е от

СЕМЕНци.
оРазбира се, трябва да се на сър 

чават, а няма да бъде зле ако и 
по-старите художници в Дтиитров 
град дадат оценка на първите 

творби, ако г,и насочат по 
правилния път в изкуството.

Все пак, изложбата, която вид
яхме обещава, че занапред може 
да очакваме още по-хубави карти

Ст. //.

А Разказ от Мих. Шолоков
ИМ ш (Л бразована жена си, очила носищ- 

V* пък не можеш да я разбереш 
тая . . . Къде Ще се дяна с него? . . .

Отредът ни Р на около четирийсет 
версти оттука, пеш съм вървял аз и на 
ръце съм го носил. Виждаш ли, кожата 
на краката ми се е нацепила. Щом си 
завеждаща на тоя детски дом, приеми 
го детето! Място, думаш, няма? Ами аз 
за къде с него? Доста мъка съм

и да не
ни. па я взех на

изявата РИ това се случва
АЛовецът Марин Васов от Пи

рот получил разрешение да убие 
една сърна. За тази цел пристиг
нал във Висок. Тръгнал той със 
своето любимо куче „Малчик“ и 
нсколицииа другари.

Когато излезли на Стара пла
нина и след малка обиколка из
гонили сърна. „Малчика“ очак
вала също така богат лов. Но, 
случило се онова, което всички 
най-малко очаквали. Марин пов-

прете-
глил с него. До гуша се настрадах. .. Да, 
що, мое синче ми е то, мое семе... Вто
рата година кара, а майка няма. С не
говата майка съвсем особена 
беше. Що пък. мога 
По-миналата година аз се водех

духни
като талантливо е жалостно до висша и 

най-голяма степен. Взех да й думам:'
— Измитай се оттука, Даря, по жи

во. по здраво, че ще те сватоса някой 
сляп куршум, та ще ревеш после....

Тя го удари на сълзи, на плач:
На място ме разстреляйте, казаче- 

та мили. но няма да се отделя от вас!
Скоро тогава убиха коларя ми, а тя 

такива едни ми ги подхвърля:
~ Вземи ме да карам тачанката. Аз, 

кай, мога да се оправям с конете не по- 
лошо от всякой друг..

Давам й поводите.
Ако. думам, в боя нР се справиш 

на едно-две да обърнеш 
зад—лягай насред пътя и умирай, 
едно, ще те разпоря!

Па хвана да кара 
казаци смая. Нищо, че беше

но по конските работи се оправяше 
по-сръбно от някои казак. Случваше се,

3, изяви не са лишени от художест
вена стост. Картините му носят 
белези на подчертана романтнч- 
иост, понякога неприсъщ нему 
■импресионизъм. Обаче картините, 
в които изобразяват родния «рай 
и ггйсажи от него и за обилству- 
ват с елементи на жизнено утвър 
дена ист.ина. Безпорно „Погановс- 
ки манастир“ е картина, твърде 
успешна и наситена с емоцци.

Тъй или инак, 'представиха ни 
се двама младежи, които правят 
опити на художественото поле и 

известни успех,и. Без оглед

история 
и д ати разкажа.

в сто-
тня с особено назначение. По него вре
ме гонехме по казашките 
Горен Дон бандите 'на Игнатев. Аз бях 
■картвчар, ама на място Излизаме ве
днъж из едно селце, наоколо—гола степ, 
нито стръкче—и жарава небивала. Пре
хвърлихме баира, захванахме да се спу
щаме в горичката под хълма, аз—отпред 
на тачанката. Не щеш ли, на височин
ната наблизо гаче жена лежи. Бутнах 
аз конете към нея, подкарвам. Най- 
стина—жена и лежи с мутрата нагоре и 
полата на фустата над главата й запре 
тната. Слязох, гледам—жива,

к села край

А
3дигнал двуцевката и вместо да 

съчииата върху беднатасъсипе
сърна — улучил кучето си. „Мал' 
чика“ паднала в сняга, а сърна-

тачанката на
вееимат

на проявените слабости, на изна- 
силенромантивъм, в същността 

двамата млади художници
та изчезнала в гората.

Това не е ловджийска приказка, 
която се 'Преразказва 

В. Гъргов

диша...
Тикнах шашката между зъбите й, раз
творих ги, плиснах вода 
жената нацяло оживя. В това време на-

тя колата и всички 
от женскиси и

са твърде смели, притежават ка-
особено

а истина, 
въо Висок.

от манерката,
им,чества и 'появата
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70 години на Димитровградската библиотека

В БОРБА ЗА 

СЪЩЕСТВУВАНЕ
Седемдесет години никак не 

са кратък период. Особено за 
такова поднебие, каквото е на 
шето, балканското, където бор
бата за съществуване винаги е 
била по-важна от традицията. 
Без оглед за кой отрасъл става 
дума И ето защо, когато днес 
срещнем фабрика или някоя

и са унищожили и книги, кои
то днес представляват ценни
библиографични редкости.

От друга страна и в Димитров 
град, както и в някои 
общини приетите закони за 
добряване състоянието на биб
лиотеките не са лревърщани в 
дело, а направо са пренебрег
вани. Така се постъпи със За
кона за библиотеките (1960),
Правилника за условията на ра 
бота в библиотеките (1961),
Препоръките за мерките вър
ху^ подобряване дейността на 
библиотеките на Просветно-кул 
турната камара на скупщината 
в Сърбия (1964), Измененията и 
допълненията на закона за биб 
лиотекитр (1965), Заключения
та на Просветно-културната ка 
мара на скупщината в Сърбия 
(1965). Всички тези закони и 
законни мерки не стигнаха 
до ушите па компетентните и- 
ли ако са достигнали те се на
правиха, че ги не чуват.

За състоянието на димитров
градската библиотека говорят 
повече данни.

Най-поразително е. чР и биб
лиотеката, и градското читали
ще имат помещение с повърх
нина от 33 квадратни метра.
На такава повърхност не мо
гат да се издават книги, четат 
списания и вестници, а камо ли 
да се събират и остатъци на 
по-раншни културни паметни
ци, които според закона, биб
лиотеката е длъжна да събира

1

други
по- т

1У-
институция, чието съществува
не продължава две, три или по 
вече десетилетия, говорим
уваженир за нея ,и казваме, че 
има ботата традиция. В състоя 
ние сме да вярваме, че тези из 
минали

с

десетилетия са гаран
ция за завидни резултати, висо 
ки и хубави завоевания.

Идната година Димитровград 
ската библиотека ще празнува 
седемдесет' години от основава 
нето ои. Знаменита годишнина, 
която неосведомените, може би, 
считат и като показател 
извънредни резултати и успе
хи Но дали е така?

за

ДАННИ, КОИТО 
ТРЕВОЖАТ

Иван Саболич: КоритаркиИ димитровградската библио
тека изживява участта на пове 
чето библиотеки в СР Сърбия. 
Дори тази участ е по-особена. 
Защото, докато библиотеките в 
отделни градове в СР Сърбия 
все още създадават книжен 
фонд. то нашата библиотека тр 
ябваше да намали броя на кни 
гитр си Всички в Димитров
градско знаят, че по време на 
„чистките“ в библиотеките са 
унищожени много книги, кои
то не са имали антинародно съ
държание. Дори са унищожава 
ни т.е. изгаряни книги, които 
днес отново трябва да сР купу
ват. Ясно е, че задължените за 
проверка на книгите не са би
ли достатъчно квалифицирани

ще се направи ако строенето на 
някой обект се запланува 
граждането на помещения 
библиотека.

бавени към 150 книги. Тази го 
дина също над 150. Според сред 

комуната

книги са на български език, 
излиза, че на шест души се пада 
по една книга на майчин език. С 
детската литература Р още по- 
зле — библиотеката има около 
16о книги за деца.

Структурата пък на членовете 
в библиотеката показва, че от 
1.389 членове около 1.000 са ак 
тивни т.е. редовно взимат кни
ги за прочит и че от тях 99 на 
сто ученици От основното учи
лище и гимназията в Димитров 
град. Само няколко души са 
работници от предприятията, 
домакини, служащи.

И по-нататък: димитровград
ската библиотека е единствена 
та библиотека в района Дейст 
вително в по-раншните години 
е имало и селски библиотеки, 
но вече десетина години те не 
работят, а около ■ шест хиляди 
книги са оставени в шкафовете 
на прахта, мишките и несъзна 
телните граждани. Значи още 
един фонд книги, колкото има 
димитровградската библиотека. 
Но за да се организират райо
нните библиотеки трябват сред 
ства. А досега общинската ску 
пщина най-малко средства е 
заделяла именно за библиотека

из-
заносрочния план на 

през 1970 година библиотеката 
трябва да има книжен фонд от ф незабавно Да се 

средства и начини за купуване 
на литература по майчин език.

намерят
7 хиляди книпи. Обаче ако се 
продължи със сегашния темп 
на купуване тази цифра няма 
Да бъде достигната нито през 
1980 година.

и съхранява.
И други данни тревожат: ди- 

библиотека
Безспорно, това не са всички 

въпроси, които търсят решение. 
Но с по-голямо желание и спло 
тена дейност тези въпроси мо
гат да се решат. Разбира се, 
ако се надделее практиката за 
библиотеката да се говори е- 
дин път годишно при приемане 
на общинския бюджет.

Че най-сетне към проблеми
те на библиотеката трябва да 
се ангажираме всички ни за
дължава и традицията от седем 
десетгодишно съществуване, ко
ето никак не Р кратък период.

Може би, тази знаменита го
дишнина, „Месецът на книгита“ 
и периодът преди приемането на 
Закона за финансиране на кул 
турата, са удобен момент да ра 
здвижим силите и да ги спло
тим в обща акция за подобрява 
не състоянието на библиогека-

митровградската 
днес има около 5.200 книги на 
6.500 жители в града, 
на един жител не се пада цяла 
книга. Ако кажем, че от тези

хиляда

КОИ СА ИЗВОДИТЕЗначи

За да се достигне поне рав
нището на броя на книгите «а 
жител както в Сърбия, (защо
то в Димитровградско на три
ма се пада една книга), трябва 
незабавно да се решат някои 
въпроси.

пет хиляди ниги само

Преди всичко:

А да се установи обществено 
отношение към библиотеката и 
установи мястото й в обществе 
но-културния живот.

ф да се реши въпроса за фи 
насиране и капиталовложения
та в обновяването на книжния 
фонд и създаване на районни 
библиотеки.

ф да с« реши въпроса за по
мещения и ипвентар. А това

та.
Че е така говорят някои пока 

затели. През 1966 година са на
та.В библиотеката С. НИКОЛОВ

чена позицията така свие тачанката, 
конете правички се изправят, 
т-ьк-^още повече ... Почнахме с нея Да 
забъркваме маята. Е, както е редно, тя 

пуска корем. Малко ли има да
Тъй

пъшка, сетне почва да подвиква, сълзи 
текат по бузите й, а пък цялата назе- 
леняла, облещила очи. огъва се сигур 
напъните я превиват. Не е мъжка рабо
та. но гледам и виждам—няма да роди 
тая жена, ще умре... Изкочих иззад 
храста, притичах до нея. съобразявам ка 
кво трябва да й помогна. Наведох се, 
засуках ръкави и така се обърках, цял 
се облях в пот. Идвало е хора да уби
вам—не съм трепвал, пък виж ти сега! 
Въртя се край нея, тя престана да вие, 
па една такава главня ми подхвърля:

— Знаеш ли, Яша, кой съобщи на бай 
дата, чР нямаме патрони? — и ме гледа 
сериозно тъй.

— Кой? — питам я.

правям на казаците — тъй и тъй.. .
Сред тях всичко забуча. Отначало 

искаха да ме съсекат, а сетне взеха, че 
ми думат:

— Ти я домъкна, Шибалок, ти и си 
длъжен Да я свършиш нацяло, заедно 
с новороденото й мъниче, пък ако не— 
тебе като зелка ще те насечем...

Паднах им на коленР и казвам:
— Братя! Ще я убия аз с чиста съ

вест, заради братлетата другари, които 
положиха глави поради нейното предате 
лство .ала имайте вие сърце към дете
то. В него ние с нея сме по половината 
участници ,то е 'МоР семе и нека да ос
тане живо. Вие жени и деца имате, а 
аз. освен него дете Ще се рече, никого 
нямам...

Молех стотнята и земята целувах. 
Тогава те ме съжалиха и казаха:

• — Е, добре! Нека да расте смето ти и 
нека от него да излезе такъв безстрашен 
картечар, какъвто си ти, Шибалок. Но 
жената я свърши!

Спуснах се към Даря. Тя седи, опра
вила се и държи детето на ръце.

Аз й викам:
— Няма да дам детето до гърдите си 

да го допреш. Щом сй е родило то в 
страшна година — нека да нР знае май
чино мляко, а тебе, Даря, съм длъжен 
да те убия за това, че си контра на на
шата съветока власт. Изправи се гър
бом пред рова!...

— Яша, ами детето? Твоя плът. Ще 
ме убиеш и то ше умре без мляко! По
зволи ми да го накърмя .тогава убивай, 
съгласна съм..

— Не, думам и аз, на мене стотнята 
строга заповед ми даде. Не мога Да те 
оставя жива, а за детето не се съмня
вай. С кобилешко мляко ше го откърмя, 
не ще го оставя да умре.

Отстъгтих аз две крачки назад, снех 
винтовката. а тя краката ми прегърна 
и ботушите ми целува. ..

Подир тая работа сР връщам обрат
но, настрани не поглеждам, ръцете ми 
треперят, а детето, плъзгаво, голо, от ръ

цете ми пада...
След пет дена яздехме назад по съ

щото място. Над горската долчина — 
цял облак гарги.., Хубава беличка си 
взех с това дете.

— Таковай го за краката и прас в 
колелото!... Какво ше се мъчиш с не
го, Шибалок! 
казаците.

А мен ми е жално за лудетинката 
до крайност. Мисля си: „Нека расте, лъ
сне ли баща му петалите — синът ще 
брони съветската власт 
един спомен от Яков Шибалок ,няма да ■ 
умре като бурен, потомство ще остави...“ ■ 
Отначало, вярваш ли, добра гражданко, ■ 
със сълзи съм плакал с него нищо че ■ 
открай време преди туй сълзи не бях * 
виждал. В стотнята една кобила се ожре ► 
би, разстреляхме жребчето, та ето и о- ■ 
сигурихме детето с мляко. Случваше 
не лапва бозката, тъгува, сетне свикна, 
дърпаше бозката не по-лошо, отколкото 
друго дете майчина цицка.

Ризка от долните си гащи му уших. 
Сега той мъничко поизрастна от нея, 
ама нищо. и тъй ше кара...

Тя и ти сегичка разбери положение
то, къде да се дяна с него? Много е 
мъничко, думаш? Той е разумлив и яде, 
като му одъвчеш . . Прибери го ти от 
злото! Вземаш ли го?... Ей. благодаря, 
гражданко!. . Пък аз, само да разбием 
бандата На Фомин, ше притичам да го 
повидя.

Прощавай, синче Шибалково семе!... 
Расти... Ах, кучи сине! Тц защо така за 
брадата баща си дърпаш? Не съм ли те 
отчувал аз? Не съм ли те на ръце но
сил аз, та накрая ти свада захвашаш?
Е. дай на раздяла да те цуням по гла
вичката. . .

По-ната-

взе да
се мъчи жената от наша милост.

носехме подир банцели осем месеца се 
дата. Казаците в стотнята ръмжат:

— Гледай, Шибалок, коларят ти на
се оглади, на

казваха ми понякога

държавна сметка какъв 
се побира!

Но ето че се насадихме на 
една попара—патроните привършиха, а 
нови да донесат, няма. Бандата се разпо 
ложи в единия край на селото, 
другия. В много секретна тайна от жи
телите пазим, че нямаме патрони. И 

.получи предателство. По-

капрата не такава

Все Ще има
ние в

Аз.тъкмо тук се 
сред нош—аз бях на пост чувам: земята 
бучи, та стене. Като фъртуна ония идат 
покрай селото и си правят сметка да ни 

»обградят. Напират напред явно без вся
какви опасения, позволяват си дори да

— Какви кучи щуротии си изплюска 
ла ти, глупачке? Не е време да плещиш, 
мълчи и леж! ...

Тя пак своето:
— Смъртта стои «ад главта ми, при

знавам греха си пред тебе, Яша... Не 
знаеш ти каква змия си топлил в паз
вата си.. .

—Добре, признавай — думам, — га- 
дина ти — и тя си разправи тогава. Раз 
казва, а сама главата си блъска о зем
ята.

се,

ни подвикват:
— ПредайтР се, червени казачета. без 

патронаци! Иначе, братленца, ще ви вка 
раме натясно!...

Да, и вкараха ни. .. Така ни свиха 
опашките, че дойде ред да мерим по ба
ира чий кон е по-добър. На сутринта се 
събрахме на петнайсет версти от селото, 
в гората, и повече от половината ги ня
ма да ги преброиш. Някои избягаха, но 
останалите бели ги изпосякоха. Мъка ме 
притисна—живот не ми се живее, пък 
и Даря тъкмо сега я хванаха болежки. 
Кон препуска тя през нощта « цялата 
се промени, почерня.

Гледам, повъртя се с нас 'и тръгва 
към лагера «и, към гората, към гъста
лаците. Досетих се каква е работата и 
лодирс й, по следата. Замъкна се тя в 
поройниците във ветролома, намери си 
едно изровено място и като вълчица на
греба изпопадали листа, легна отначало 
с мутрата надолу, а после се обърна на 
гърб. Скимти, започва да ражда, а зад 
храста аз седя, без да шавна, поглеждам 
я измежду клонките... И ето тя пъшка-

— Аз, дума, бях в бандата по своя 
воля и с главаря им Игнатев се мък
нех... Преди година те Ме пратиха във 
вашата стотня, да им съобщавам всяка
кви сведения, но за лице аз ви се пред 
ставих за изнасилена-■ • Умирам, иначе 
занапред аз цялата стотня щях да за
трия.

Но на мене тук тъй ми накипя сър
цето в гърдите, че не можах да изтърпя 
— ударих я с ботуша, та устата й раз
кървавих. И ето че напъните отново я 
захванаха и гледам аз — измежду кра
ката й се появява дете, . . Лежи мокро и 
врещи като зайче в зъбите на лисица... 
А Даря пък хем плаче, хем сР смее, в 
краката ми пълзи и все коленете ми се 
мъчи да прегърне... Обърнах се и тръ
гнах към стотнята. Пристигам и раз-

Не се безпокойте, добра гражданко.
ли? Не-е-е!... Тоймислите—ше крещи 

при нас кажи-речи. болшевик на бол- 
шевките беше: че хапе—хапе, няма за
що да го прикривам, но сълза от него 
ти Ио можеш изтръгна!..,
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СТР. 8 • ВогЙе Ророу|б, МапазИг 3. \/е1. Мис. 01тИ:г11а и СапЬгос1и, Р|го1, 1940 код.I
че още преди 100 години бил 

Чл. 6. Съществуването на 
„Царибродска банка" се опре
деля на срок от 25 години, смя
тайки от деня на приемането 
ма тези правила. Обаче, тя мо
же и след този срок да продъл 
жи работата си доколкото ней
но редовно събрание след 18 и- 
ли 19 годишен срок на същест
вуване и действуваме на вземе 
решение за разпускането й. Пре 
ДИ този срок Банката ще пре
късне работата си само в един 
о*р случаите предвидени в чл. 
83 на тези правила.

Чл, 7. Капиталовложенията 
на банката сй определят на су 
мата 500.000 динари в сребро 
разпределени в 5000 акции вся 
ка на стойност 100 динара в 
два кръга, а всяка емисия ще 
съдържа по 2500 акции 

Първата емисия от 2500 ак
ции разделя се веднага след 
стъпването, а вторият кръг 
след изплащането на първия 
кръг и след решението на Глав 
ния отбор". Итн.

„След оевешянието започна 
литургията, в която съдейства
ла споменатите свещеници и 
дякони и която продължи до 
11 часа, На ектениетз дават от 
вети насъбралите се попове от 
Пиратско й Царибродско Апос
тол вт четешР уважаемият госп0 
дин Трифун Митрзвич, дирек
тор на царибродеката гимна
зия, който се вече прояви като 
песнопоец и с моралния си и 
псбожнически живот. След свъ 
ршване на литургията неговото 
Преосвещенство (нишкият епис
коп Йован) излезна пред мана 
стира, където освети водата и 
преряза коланът, а след това 
беседва пред насъбралия се на
род за значението на новото 
маиастирче и патрона му „Св. 
Вел. Муч. Димитър", като при
помни за живота и страдани 
ята на последния. След беседа
та Господин Йован започна да 
пръска насъбралите се, а све
щениците, пеейки божествени 
песни, даваха на народа нафо- 
ра и късове от ризата на вла
диката. След това .пресветият 
владика прекади и благослови 
яденето и псставенета трапеза, 
които вярващите бяха донели. 
Подир се върна в манастирче- 
то сне одеждите си и ги сложи 
върху смерно сведените глави 
на набожните жени, зарад здра 
Ве и благословия. Най-сетне, по 
дир окончание на всички чер
ковни церемонии. владиката 
стъпи между вярващите, поздра 
ви се с господата представите
ли и зае място под сенчестия 
вейнйк". Така започна тържест
вения обед

Старата димитровградска (ца 
рибродска) банка просъществу
ва до навечерието на П светов 
на война. Седището й се нами
раше; в Цариброд в помещения 
та на Петър Брезнишки, Ето 
няколко от нейните вкудом 88 
члена на „Основните правила":

Чл. 1 С цел запкване на тър- 
напредък

п I 1

§ Злободневна и
□

□и ПОЛИТИЧЕСКА НАСТИНКА □
и □
□ О

П □
□

□ □
Далн се касае За стара болест или пък е нопа, псе 

още не може да се каже. Но със сигурност може да се 
твърди, че такава болест се е появила, за която засега са
мо се говори ...

Какви са сиптомите на болестта?
Обикновено болестта констатират 2—8 Другари (обе

зателно с голямо Д), които се събират на неофициално за
седание и започват преглеждането по следния пачип:

Едип от Другарите казва: „Другаря Н. ми с нещо съм
нителен ..

Останалите Другари потвърждават с леко кимване на 
главите.

— Трябва да видим някои 
още един път първия Другар.

Останалите другари потвърждават ...
Така завършва рентгенологичсския преглед. Трябпа да 

добавим, че другарите, които преглеждат болиите са вак_ 
синирапи с ваксина „Политикус благонадежпикус“. Те не 
могат Да се заразят от тази болест, поречепа „политичес
ка пастинка“. Сега Другарите предприемат мерки остана
лите нсваксинирани от тази болест членове да пс забо
леят.

П говията,
и кредитите в Цариброд и око 
лил Царибродска, основава се в 
Цариброд:

стопанския□
□ □
□ □
а □
□ □

„Царибродска, банка".□ □
□ □

Чл. 2 „Царибродеката бан
ка“ е акционерно дружество, 
основно в съгласие със Закона 
за акционерните дружества.

В следващия откъс от книж 
ката на стария димитровградс
ки поп Джока се дава описа
ние на черковното тържество, 
станало преди тридесет годи
ни по случай откриване новата 
сграда на манастирчето. Старо 
то димитровградско манастир-

О □
□ □
а □
□ □
а □

нещо с другия — казвао п
□ □
□ □
а и

□
□

□п □
□ п
□ г□
а Братя

То-
I' Членове-осниватели: 

Джаджичи, комисионери, 
дор М. Бързак, търговец па ка 
шкавал, Джордже Костич. тър 
говец-лиферант, Петър 
чич, търговец, Сима Живкович, 
търговец, Братя Гигич, търгов. 
братя Младенович. търгов., бра 
тя Панойотович, търг., ГТетър 
Д. Чосич, търг. на кашкавал, 
Йордан Маркович. Никола К. 
Басменкович, търг. и др. 
възобновил кореняка Мада Сто 
янов, рабаджия Ето картината 
на тържеството устроено на 21 
юли 1940 година:

Болестта не се съобщава па болпия. Болпия псе още 
ходи, разисква иа събралия, критикува, остро критикува- 
ако е в самоуправителните органи. Пише ако е журналист 
и критикува. Тича и работи Болният чуетпува, че здра
во стои па краката си. Но вестта за псговата болест се 
носи в предприятието, учреждението. Все повече хора 
знаят, че другия Н. е болел от опаслата болест „полити
ческа настинка“.

Лекарският к онзи ли ум о-г ваксинираните Другари 
следи заболяването при другаря Н. и колкото той повече 
говори, критикува и се застъпва за работа па самоупра
вителните органи, работата на предприятието, то забол
яването се усложнява. Ако болния след известно време 
престане да работи, затвори устата, или го заболи зъб, 
та нс може да разисква, болестта „политическа настин
ка" изчезва сама по себе си.

Много добре Щеше да бъде ако болпият знаеше, че о 
болен или ако навреме му се соъбщаваше диагнозата.

Хумор□ □
□ □
□ □
а Пей-п
□ Някой си човек, много пи

ян, влизайки в таксито се 
обръща към шофьора:

— Само... хик. . . колкото 
може по-бързо . ..

Влиза в таксито и вместо 
да седне той излиза през дру 
гнт„ врата. Става полека и 
обръщайки се към шофьора 
казва:

— 'Г а а ака... Това е бър 
зина — ... хик. .. колко тря
бва да платя за возенето?

и
□ □
□
□

□
п

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
о □
□ □
о □
□ □

любопитни факти□ □ с.сотиров
рисува

□
□

□Богдан НИКОЛОВ
м. петров)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ПРАКТИЧЕН СЪВЕТ

ДВОЙКИ В ДРАГОВИТА Приятелка се обръща към 
своята приятелка:

— Моля да ми дадете едно 
обяснение... Имам седемна- 
десетогодишна дъщеря и ми 
сля, че е времР да й дам ня
кои обпенепия. Как да пос
тъпя?

— Това попе е лесно На
прави се че знаеш толкова 
колкото знае и тя.

^МрЪзира историци есртАТ, 
'че рога новоничт лларас-

тир е ггостроил оът>твсии-
ЕЛАДетел иойсга

ртирА^еировиЧ Тор
с ЗА 7'РРАР/ 7ЮРАГАЙ-

ри тнрцртс оР&ч
&У/АШР1/Р ВОЙ ВОАЛ

КОЙТО РАНО РАНИ ТОЙ 
СИГУРНО НЕ РАБОТИ В 
СЪЮЗНО УЧРЕЖДЕНИЕ.

с/вооиоз /ше л/ее{.естс/5
УА45/л/еие/е е гавтцерси оса-

В НАШЕТО ПРЕДПРИЯ
ТИЕ САМО ЦВЕТЯ ЦЪФ- 
хЯт

КАК И ДА НЕ, КОГАТО 
СМЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
ЦВЕТЯ.

рАлец тм/чере-рв тгетцера
ла ВСТРеРА АУТ7/АА РРАЙ.

в>у/а сш С4НРРТРО&РРАА--с
отеор и 0770>рсрС Регсо 770На 5 декември т. г. Зорка Станоева от Драговита роди бли

значета в Поганово, където този ден се намираше. След това 
майката и децата бяха прекарани в Здравния дом в Димитровград.

Едпото дете е тежко 1.800 гр. а другото 2,225 гр. Децата още 
нямат имена, защото се чака да пристигне баща им Бисерко Ста- 
ноев. който работи в Белград като строителен работник.

Според изявлението на лекаря Драголюб Йоцов майката и 
децата се чувствуват добре.

На снимката: Зорка Станоева с близначетата.

ррчтоо/ рррлусрора рр -

ечи та, че^аИНТЕГРИРАЛИ СЕ ВЪЛ
КЪТ- И МАГАРЕТО ОСТА
НАЛИ САМО КОСТИТЕ НА 
МАГАРЕТО.

Рврата О р /ч А тгаттурр-
77А Р/ЧР '7ге> <7Р 07707*44. ВУЕР-
/ЧОС 2> Аиорвур. лзир; 3 \ 
РроаИ на тнопроотрлрерие^(„Еж“ — Белград)

.УБ. Н. , оо 7А4 ХРРОГиегРСТВОТО .
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